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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, engellilere ait özel eğitim kurumlarının sorunlarına, 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, siyasi etik konusuna, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik; 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sınır ticaretine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı; 
Cevap verdi. 
Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, 
Mersin Milletvekili Behiç Çelik, 
Anamur'daki sel felaketine; 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabına; 
Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, slikozis hastalığına; 
İlişkin birer açıklamada bulundular. 
Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 milletvekilinin, süt sektöründeki sorunların 

(10/327), 
Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki sorunların 

(10/328), 
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığı 

üzerindeki etkilerinin (10/329), 
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması 

açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı 
ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun 
Teklifı'nin (2/229), İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel 

kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 

2'nci sırasında bulunan, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin, Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi; Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin, 
Kadın Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 
5 Milletvekilinin, Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonu Raporu'nun (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi) (2/211, 2/112, 
2/311) (S. Sayısı: 328), 

3'üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti 
Arasındaki Kara Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının (1/543) 
(S. Sayısı: 263), 

4'üncü sırasında bulunan, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu'nun (1/496) (S. Sayısı: 100), 
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5'inci sırasında bulunan, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun (1/675) (S.Sayısı: 330), 

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 
6'ncı sırasında bulunan, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili 

Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin, Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin, Türk Ceza Yasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (2/283,2/270,2/277) 
(S.Sayısı: 272) tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. 

25 Şubat 2009 Çarşamba günü, alınan karar gereğince saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 
19.52'de son verildi. 

Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
Başkan Vekili 

Yaşar TÜZÜN Fatma SALMAN KOTAN 
Bilecik Ağrı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

• 

No.: 66 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

25 Şubat 2009 Çarşamba 
Rapor 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin 2006 Yılma Ait Bilanço ve Netice Hesapları ile Faaliyet Raporlarından Denetimleri 
Tamamlananlara Dair Raporu (Sayı 0450) (Dağıtma tarihi: 25.2.2009) (Rapor; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 25.2.2009 tarihli 62 nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki sorunların 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.02.2009) 

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2009) 

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığı 
üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2009) 

• 
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25 Şubat 2009 Çarşamba 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati:14.00 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

BAŞKAN -Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62'nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz 

vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz Hocaali katliamının yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Konya 

Milletvekili Mustafa Kabakçı'ya aittir. 
Buyurun Sayın Kabakçı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 
/.- Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı 'nın, Hocalı katliamının 17'nci yıl dönümüne ilişkin 

gündem dışı konuşması 
MUSTAFA KABAKÇI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 Şubat 1992'de 

Ermenilerin Azerbaycan Hocah'da yaptıkları ve tarihe "Hocalı katliamı" olarak geçen olayların 
17'nci yıl dönümünde zulümle ilgili tarihe not düşmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, 13 Şubat 2009 tarihinde vefat eden Türk dünyasının çağdaş Mehmet 
Akif i Bahtiyar Vahapzade'ye Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılında 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece, eski 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da konuşlu 366'ncı 
Birliğinin desteğiyle Ermeni birlikleri tarafından Azerbaycan Türkleri Hocalı kentinde maalesef 
korkunç bir katliama uğradılar. Bu saldırılarda 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere 613 tane 
kardeşimiz şehit oldu, 487 kişi ağır yaralandı, 1.275 kişi esir alındı ve 150 kişi de kayboldu. Acısını, 
ıstırabını yüreklerimizde hissettiğimiz vahşet tarihe "Hocalı Katliamı" olarak geçmiştir. 

Hocah'da ortaya çıkan manzara, maalesef, bir savaş manzarasının da ötesindedir. Yıllarca Türk 
nefretiyle doldurulmuş olan Ermeniler kardeşlerimizi şehit etmekle kalmamış, şehit ettikleri 
kardeşlerimizin gözlerini oymuş, kafalarını koparmış ve toplu olarak yakmışlardır. Yapılan katliam bir 
Ermeni gazetecinin "Haçın Hatırı İçin" isimli kitabında yazan Daud Kheyriyan tarafından şöyle ifade 
edilmiştir, Daud Kheyriyan diyor ki: "... Gaflan denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, 
Hocalı'nın 1 kilometre batısında bir yere 2 Mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 
10 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa 
ve yaralarına rağmen, hâlâ yaşıyordu. Çok az nefes alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O 
sırada, Tigranyan isimli bir asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra tüm cesetleri 
yaktılar. Bana sanki yanmakta olan ölü bedenler arasından bir çığlık işittim gibi geldi. Yapabileceğim 
bir şey yoktu. Ben Şuşa'ya döndüm. Onlar Haç'ın hatırı için savaşa devam ettiler." 
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Maalesef, bu işler insanlık için yüz karasıdır. Katliamı yapanların cezalarını bulmaları, 
Karabağ'da devam eden işgalin sona ermesi ve kaçkınların öz yurtlarına bir an önce geri dönmesi için 
meseleyi gündemde tutmaya, dünya kamuoyunda takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün Türk vatandaşları bu yapılan katliamın takipçisi olacaktır ve 
unutmayacaktır. Zaten, Karabağ'da, Hocalı'da yapılan katliam da sadece Azerbaycan'da ortaya 
çıkmış bir tepki değildir. Bin yıla yakın bizim tebaamız olarak yaşamış olan Ermenilere, ne dinlerine 
ne ırklarına ne dillerine hiçbir şekilde müdahale olmamış, son derece hür ve bağımsız olarak yaşamış 
olmalarına rağmen, Birinci Dünya Savaşı sonrasında aynı katliamı Erzurum'da, Ardahan'da ortaya 
koymuşlardır. Bu, Türk milletine karşı duydukları bir nefrettir. 

Bu nefreti, tekrar, bu ortaya çıkan katliamı nefretle kınıyor, o dönemde ölenlere Allah'tan rahmet 
diliyor, Karabağ'daki işgalin bir an önce sona ermesini arzu ediyorum. Bütün dünya kamuoyunun 
meseleye dikkatini çekiyorum ve kaçkınların bir an önce yurtlarına dönmesi için de gayretimizin 
devam edeceğini ilan ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kabakçı. 

Gündem dışı ikinci söz yine aynı konuda söz isteyen İzmir Milletvekili Şenol Bal'a aittir. 

Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 

2.- İzmir Milletvekili Şenol Bal'in, Hocalı katliamının 17'nciyıl dönümüne ilişkin gündem dışı 
konuşması 

ŞENOL BAL (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk dünyası ve Azerbaycan için en 
acılı günlerden biri olmanın yanı sıra, insanlık tarihinde kara bir leke olan Hocalı katliamının 17'nci 
yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Ermeni güçleri tarafından Hocalı kentinde 25 Şubat 1992 gecesi 
resmî makamlara göre 613, yabancı ajanslara göre 1.300 sivil Azerbaycan Türk'ünün çocuk, kadın, 
yaşlı demeden işkenceyle katledilmesinin 17'nci yıl dönümüdür. Bu insanlık dışı olayın her türlü 
kanıtının olması ve suçluların bilinmesine rağmen bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamış olması da 
acıları katlamaktadır. Böyle bir vahşet görülmemiştir sayın milletvekilleri. Gözleri oyulanlar, 
kafataslarının derisi soyulanlar, vücutlarının farklı organları kesilerek öldürülenler, karınları deşilerek 
bebekleri çıkartılan hamile kadınlar, diri diri toprağa gömülenler ve yakılanlar; bu vahşet fotoğraflarla 
belgelidir. Hocalı'da şehitlik mertebesine erişen bu sivil, savunmasız, masum Azerbaycan Türklerine 
Allah'tan rahmet diliyor, aziz ruhlarının önünde saygıyla eğiliyorum. 

Sayın milletvekilleri, aslında Ermenilerin dış güçleri arkasına alarak Azerbaycan Türklerine 
karşı uyguladığı, "soykırım" denebilecek, sayılabilecek katliamlar iki yüz yıldır sürüyor. Tarihin çok 
gerisine gitmeden 1915'li yıllara bakın, 1918'e bakın, 1920'ye bakın; orada Ermeniler tarafından 
100 binlerce Azerbaycan Türkü'nün işkencelerle katledildiğini ve göç ettirildiğini göreceksiniz. 
Yakın tarihimize bakın, yıl 1988 ile birlikte Azerbaycanlı Türklere karşı katliamlar ve 100 binlerin 
sürgünü başlıyor. Bugünkü Ermenistan sınırları içindeki en az 250 bin Azerbaycanlının evlerinden 
ve topraklarından koparılmaları ayrı bir dramdır ve 1990'lı yıllardan sonra işgal son sürat devam 
ediyor ve 1980'den başlayıp 1993 Aralık sonu itibarıyla Dağlık Karabağ ve etrafındaki yedi Azeri 
ili işgal edilip Ermenistan ile Dağlık Karabağ koridoru tamamlanmış oluyor. 1994'te Azerbaycan ile 
Ermenistan arasında ateşkes sağlanmış olsa da Ermenistan tarafından bu ateşkes sık sık ihlal ediliyor. 
Geçen haftalarda Azerbaycanlı 4 askerin şehit olduğunu biliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, şu an Azerbaycan toprağının yüzde 20'si işgal altında. 1 milyonu aşkın 
mülteci durumuna düşmüş Azerbaycan Türk'ü imkânsızlıklar içinde, çok kötü koşullarda evlerine, 
yurtlarına dönmeyi bekliyor. 

Tüm dünyada Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımı masalıyla hiç durmadan taciz edildiği bir 
süreçte içimizdeki omurgası esnek bir kısım sözde aydının Ermenilere özür bildirileri yayınlamalarını 
ve bu tarihî gerçeklere karşı üç maymunu oynamalarını milletimizin sağduyusuna bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Filistin Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaya milletçe tepkimizi ve 
hassasiyetimizi ortaya koyduk, dünya kamuoyunun dikkatini çektik yani yapılması gerekeni yaptık. 
Biz Türk milleti olarak tarihimiz boyunca hep mazlumların yanında yer aldık. Biliyorsunuz, Başbakan 
Davos'ta gösterdiği tepkiyle kendisine kızanların bile sempatisini kazandı. Bu tepkinin önünü arkasını 
burada irdelemiyorum, konumuz da bu değil. Ancak, Başbakan tarafından Gazze konusunda 
gösterilen hassasiyetin daha fazlasını, sözünü ettiğim Azerbaycanlı Türklere reva görülen Ermeni 
zulüm ve katliamı karşısında da Kerkük'te ve özellikle Telafer'de Türkmenlere yapılan zulüm 
karşısında da beklemeye hakkımız vardır diyorum. 

Bütün bu özet olarak anlatmaya çalıştığım olup bitene rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
bırakın göstermesi gereken tepkiyi, yapması gereken işleri, Azerbaycanlı kardeşlerimizi rencide edici 
bir tutum içerisindedir. Bunda dış odakların istek ve yaptırımlarının etkili olduğu düşüncesindeyim. 
Adeta, bütün olup bitenler unutturulmaya ve üstüne üstlük kapalı kapılar ardında sınır kapılarının 
açılması hazırlıklarının yapıldığı gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bu, gerçekçi bir politika değildir. Bu, 
Türk milletinin arzuladığı ve razı olacağı bir çözüm şekli de değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin sınır kapılarının açılarak sağlıklı bir 
ortamda yürütülebilmesi için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bal, devam edin. 
ŞENOL BAL (Devamla) - .. .ön şartlar bizce şunlar olmalıdır: 
1) Tarihî gerçeklerle bağdaşmayan ve Türkiye aleyhine politik bir malzeme olarak 

kullanılmaktan başka bir anlamı olmayan sözde soykırım iddiasından Ermeniler vazgeçmelidir. 

2) Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarını tanıdığını, Ermenistan uluslararası kamuoyuna 
ilan etmelidir. 

3) İşgal ettiği Azerbaycan topraklarından Ermeni birlikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararlarına uygun olarak kayıtsız şartsız derhâl çekilmeli ve mülteci duruma düşmüş 
Azerbaycanlıların yurtlarına ve yuvalarına güven içinde dönüşleri sağlanmalıdır. 

Bu vesileyle, mazlum ve masum Azerbaycanlı soydaşlarımızın her zaman yanlarında ve 
destekçileri olduğumuzu ilan ediyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bal. 
Sayın Doğru, sisteme girmişsiniz. 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Efendim, Sayın eski Bakanımız bu Hocalı katliamıyla ilgili 

konuşacak. 
BAŞKAN - Tabii, buyurun efendim. 
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IV.- AÇIKLAMALAR 
L- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Hocalı katliamının 17'nci yıl dönümüne ilişkin 

açıklaması 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Efendim, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
26 Şubat 1992 gününde Hocalı'da Ermeniler tarafından büyük bir katliam yapılmıştır. O günden 

itibaren de 1 milyonun üzerinde insan şu anda perişan bir hâlde yaşamaktadır. Ben 26 Şubat tarihi, 
Hocalı katliamının anma günü olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine 1/2/2008 tarihinde bir kanun 
teklifi verdim. Buradaki amacımız Hocalı katliamının anma günü olarak ortaya konmasıydı. Bu kanun 
teklifimi daha sonra 37'nci maddeyle Meclisimize sundum. O sunuş sonrasında da, şu anda 1/10/2008 
tarihinde 156 sıra sayıyla Meclisimizin gündeminde bulunmaktadır. 

Ben buradan şunu söylemek istiyorum: Bu kanun teklifini Meclisimizin görüşmesini ve bu kanun 
teklifinin görüşülmesinden sonra da dünyaya ilan edilmesini istiyoruz. Çünkü Azerbaycan halkı şu 
anda bu kanun teklifiyle ilgili olarak ciddi bir beklenti içerisindedir. Zaman zaman beni televizyonlara 
davet ediyorlar, televizyonlarında da konuşuyorum telefonlarla. Özellikle Meclisin bu konuya 
dikkatinin çekilmesi için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum sizlere. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Doğru. 
Gündem dışı üçüncü söz sulama birlikleri ve tarım kesiminin elektrik borçları hakkında söz 

isteyen Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na aittir. 
Sayın Aslanoğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam) 
3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, sulama birlikleri ve tarım kesiminin elektrik 

borçlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 

arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. 
Hocalı katliamını kınıyorum. Bu konuda grubumuz adına İzmir Milletvekili Sayın Arıtman yarın 

gündem dışı bir konuşma yapacaktır, onu ileteyim. 
Ayrıca, Türk Hava Yollarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii, olayın bu safhada 

kalması hepimizi sevindirdi. Çok şükür, muhtemelen aldığım bilgilere göre ölü yoktur ve onun için 
Türk Hava Yolları camiasına, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Tanrı daha 
bize böyle kazalar göstermesin. 

Değerli arkadaşlarım, burada sulama, birlikleri konusunu ve tarım kesiminin elektrik borçlarını 
konuşacağım. 

Değerli arkadaşlarım, sulama birlikleri, belki bilmiyorum bazılarınız bilmiyorsunuz, İçişleri 
Bakanlığına bağlı. 

Değerli arkadaşlarım, acaba... Sulama birliklerinin ben, şahsen İçişleri Bakanlığıyla ilintisini bir 
türlü bulamıyorum. Ve bunu, geçen dönemden beri, sulama birliklerinin DSİ'nin teknik desteğine 
ihtiyacı olduğunu, sulama birliklerinin sürekli DSİ'yle iş birliği içinde olması gerektiğini, sulama 
birliklerinin sorunlarının DSİ'yle beraber, birlikte çözmeleri gerektiğini defalarca söylememe rağmen, 
hâlâ İçişleri Bakanlığına bağlı olmasını ve onlara rapor vermesini, İçişleri Bakanlığının kontrolünde 
olmasını ben hâlâ çözmüş değilim arkadaşlar. 
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Değerli arkadaşlarım, sulama birlikleri yıllar önce DSİ'nin kontrolündeyken her yıl bakımları, 
her türlü teknik yardımları yapılır ve bir şekilde çok başarılı bir süreçte hizmet verirdi. Ama ne zaman, 
sulama birlikleri İçişleri Bakanlığına bağlandıktan sonra tüm kanallar önemli ölçüde yıprandı, artık 
çok önemli su kayıpları var, çok verimsiz hâle geldi. Bu nedenle, ben bunu defalarca söylememe 
rağmen, Sayın Çevre ve Orman Bakanı "Haklısın, bunu getireceğiz, yasa tasarısı hazırlıyoruz." 
demesine rağmen, bir türlü Meclise gelip de... Sulama birliklerinin en azından teknik destek 
açısından DSİ'nin kontrolüne girmesi, Çevre ve Orman Bakanlığının, onların göstereceği destek ve 
yardımla daha kolay yürüyeceğini söylememe rağmen bir türlü getirilmiyor arkadaşlar. Ben bu 
konuyu bir kez daha hepinizin dikkatine sunuyorum. 

Sulama birlikleri büyük bir borç içindedir. Sulama birlikleri hiç kimseden destek alamamaktadır. 
Tüm kanallar harap olmuştur. Çok önemli boyutta elektrik borçlan vardır, artık köylü bunu ödeyemez 
hâldedir. Mutlaka buna bir çözüm getirmek zorundayız. Yani yaklaşık 1 milyon, 2 milyon elektrik 
borcu olan sulama birlikleri, sadece yönetimdeki zafiyetler nedeniyle ve teknik destek alamamaktan 
dolayı çok önemli su kaçaklarından dolayı çok ağır elektrik bedelleri ödeyerek gerekli verimi 
alamayan sulama birlikleriyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, sulama birliklerini, mutlaka, DSİ'nin kontrolü altına, DSİ'nin desteği 
altına vermezsek yarın karşımıza çok büyük sorunlar gelecek ve sulama birlikleri yok olmayla karşı 
karşıya gelecektir. 

Ayrıca, tarım kesiminin çok önemli bir elektrik borcu var arkadaşlar. Yani artık bunlar ödenemez 
hâldedir. Mutlaka, bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Özellikle sulama birliklerine köylülerimiz -
yeterli verimi alamadığı için- elektrik borçlarını ödeyemez hâldedir ve yaşın yanında kuru da yanıyor. 
Burada gününde borcunu ödeyen insanlar olmasına rağmen, borcunu ödeyemeyenlerin çoğunluğu 
nedeniyle öbür vatandaşlarımız da büyük sorunlarla karşı karşıya geliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, enerji açığı, enerji darboğazı Türkiye'nin temel sorunu. Ama size bir 
şey sunayım. Değerli arkadaşlarım, petrolün varili -ben hâlâ bu sorumun cevabını bulamadım, bu 
sorunun cevabını bilen varsa, ne olur, yardım istiyorum-141 dolarken Türkiye'deki maksimum benzin 
fiyatı 3,8 YTL'ydi. Dikkatinizi çekiyorum, 141 dolarken ulaştığı en yüksek rakam 3,8 YTL. Bugün 
benzinin fiyatı 2,860; 3,6'dan 2,860'a düşmüş. Peki, ham petrol fiyatı bugün kaç para? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Aslanoğlu, devam edin. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, 34 dolar varili. Yani 3,5 
kat düşmesine rağmen... Bunun cevabını EPDK mı verecek? Beni aydınlatın. Bu 3,5 kat düşmesine 
rağmen, benzin fiyatlarının sadece 800 lira düşmesinin, bunun... Bu paralar nerede kullanılıyor? 
Birisi bana cevap versin. 3,5 kat düşmüş arkadaşlar, yani tonu 7 dolar olan ham petrolün şu anda 
tonu 2,90'a düşmesine rağmen, hâlâ 3,6'dan 2,8... Ellerindeki stoklar ne zamandan beri vardı? Bu 
stoklar ne zaman harcanıyordu? Bunun kontrolü EPDK'ysa, bir gün -ben rica ediyorum Hükûmetten-
EPDK gelip, bu konuda hepimizi aydınlatacak. Benim kafamda, 141 dolardan 34 dolara gelmesine 
rağmen varili, hâlâ petrol fiyatlarının, halktan aldığımız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Son cümlenizi alabilir miyim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Selamlayıp çıkıyorum. 
.. .bu fiyatta olmasını vicdanımda kabullenemiyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aslanoğlu. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

l'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

2'nci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Kanunu Teklifi; Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın Erkek 
Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 
Milletvekilinin; Kadın erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

2.- İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu 
Teklifi; Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın Erkek Eşitliğini İzleme 
Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; Kadın erkek 
Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu (Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu Teklifi) (2/211, 2/112, 2/311) (S. Sayısı: 328) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde 6'ncı madde okutulmuştu. 
Şimdi maddeyi tekrar okutup üzerinde söz vereceğim. 
Uygulanacak İçtüzük 
MADDE 6- Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun çalışmalarında, bu kanunda düzenleme ol

mayan hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince 

Komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon için de geçerlidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Nur 

Serter. 

(x) 328 S. Sayılı Basmayazı 10/2/2009 tarihli 55 'inci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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Sayın Serter, buyurun efendim. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Nevingaye Erbatur konuşacak. 

BAŞKAN - Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur Hanım. 

Buyurun Sayın Erbatur. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA NEVİNGAYE ERBATUR (Adana) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi adına görüş bildirmek üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

İnsan haklan gelişim süreci içinde kadın hakları ihmal edilmiştir. Ancak 20'nci yüzyılın 
yarısından sonra kadının insan hakları gelişmeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren özellikle 
uluslararası alanda eşitlik ilkesi toplumsal cinsiyet ayrımını da dikkate alarak düzenlenmiştir. 

Kadın erkek eşitliği konusunda dünya kadın konferanslarının da katkısı büyüktür. Kadın 
örgütlerinin çalışmaları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi'nin kabul edilmesine neden olmuştur. 

Günümüzde kadının insan hakları demokratikleşmenin önemli bir parçası olarak görülmektedir. 
Çağdaş demokratik devletlerde bu konuda özellikle siyasal katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği 
üzerinde durulmaktadır. Kadının insan hakları hakkında uluslararası alanda pek çok sözleşme kabul 
edilmiştir. 

Ülkemizde de özellikle son on yılda kadın hakları alanında hukuksal anlamda önemli 
değişiklikler yapılmış ve hukuki düzlemde kadın erkek eşitliği kısmi eksikliklerle de olsa 
sağlanabilmiştir. Ancak fiilî duruma baktığımızda ülkemizde kadın erkek eşitliğinin tam olarak 
sağlanabildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir. 

Ülkemizde kadınlar hâlen sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda ayrımcılığa uğramakta, mevcut 
hukuki haklarını ya kullanamamakta ya da bu tür haklarının olduğunun dahi farkında değildir. 

Ülkemizde kadın ve erkek arasında hakların kullanımında fiilî bir eşitsizlik bulunmaktadır. 
Mevcut fiilî eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun ülkemize yönelik olarak hazırladığı "Türkiye'de sosyal, ekonomik 
ve politik hayatta kadının rolü" konulu raporda da parlamento çatısı altında bir kadın hakları ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması gerektiği sıklıkla vurgulanmıştır. 

Ben, Anayasa Komisyonunda tüm partilerin ve milletvekillerinin kadın hakları ve kadın erkek 
eşitliği sorununu partiler üstü bir sorun olarak gördüğünü düşünmüş ve çok mutlu olmuştum. 
Parlamento çatısı altında oy birliğiyle böyle bir komisyonun kurulması ülkemizde kadın erkek fiilî 
eşitliğini sağlamada çok önemli bir adım olacaktı. Ancak bir anda karşımıza artık tüm dünyada 
işlevsizliğinden ötürü terk edilen bir kavram olan "fırsat eşitliği" getirilmiştir. Hükümet kanadının 
"kadın erkek eşitliği" yerine neden "fırsat eşitliği" demekteki ısrarını anlamak mümkün değildir. 

Özellikle 2005 Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda dahi "Mecliste Kadın Hakları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu 
kurulmuştur." diyen bir Hükümet, yani ortada kurulmuş bir komisyon yokken bile komisyonu 
kurulmuş gibi gösterip adına da "Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" diyen 
bir Hükümet bugün neden böyle bir tavır sergilemektedir? 
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Sayın Çubukçu, Komisyonun adında gerçekleştirilmek istenen değişikliğin sebebini uluslararası 
örneklerle uyumlaştırmak amaçlı olduğunu söylemiştir. Ancak üyesi olmak istediğimiz ve bu yolda 
çok yol katettiğimize inandığım Avrupa Birliğine baktığımızda, Avrupa Parlamentosunda ilgili 
Komisyonun adı "Women's Rights And Gender Equality" yani "Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği" olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir komisyondur. Bu Komisyon, Sayın Bakanın söylediği 
gibi, bir fırsat eşitliği komisyonu değildir. Avrupa Parlamentosunda yer alan Kadın Hakları ve 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun üstlendiği görevlere baktığımızda, evet, fırsat eşitliği 
sağlama görevini de görürüz diğer birçok görevle birlikte. Sayın Bakan, her ne kadar uluslararası 
terminolojiyle uyumlaştırma amacından bahsetse de uluslararası terminolojide fırsat eşitliğinin artık 
işlevsiz olması sebebiyle kullanılmadığını görmek istememektedir. 

Dünyada ve ülkemizde kadın erkek eşitsizliğinin yapısal ve tarihsel temelleri vardır. Dolayısıyla 
kadınlar ile erkekler birlikte eşit fırsatlara sahip olmadan önce, arada hâlihazırda var olan eşitsizliğin 
ve boşlukların giderilmesi gerekir. Eşit olmayan iki taraf arasında bir fırsat eşitliğinden söz etmek 
mümkün değildir. Dolayısıyla, "fırsat eşitliği" kavramı, yaygın bir biçimde ayrımcılığa uğrayan 
kadınların gündelik hayatında erkeklerle aralarındaki eşitsizliklerin giderilmesi açısından hiçbir somut 
değişim getiremez, günümüz gerçeklerinden uzaktır. Tam da bu nedenden ötürü, fırsat eşitliği 
kurumları ve kavramın kendisi, Avrupa'da ve İngiltere gibi birçok gelişmiş ülkede kadın erkek 
eşitliğinin sağlanmasına herhangi bir katkıda bulunmadığı gerekçesiyle terk edilmektedir. 

Avrupa Birliğine üye ülkelerde yaşayan kadınların Avrupa Adalet Divanında fırsat eşitliği 
çerçevesinde açtığı birçok dava, fırsat eşitliğinin kadın erkek eşitliğiyle aynı şey olmadığı gerekçe 
gösterilerek kadınlar aleyhine sonuçlanmıştır. Bu sürecin bir sonucu olarak Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından kabul edilen tüzük ve yönergelerde, artık, "fırsat eşitliği" kavramı kullanılmamakta, bunun 
yerine "Kadın erkek eşitliği" kavramı kullanılmaktadır. Hatta, kadın erkek eşitliğini sağlamak 
amacıyla Avrupa Parlamentosu altında görev yapan komitenin tam adı, yukarıda da söylediğim gibi, 
Kadın Haklan ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesidir. Avrupa Parlamentosunun ülkemiz ile ilgili 
raporlarında da "Parlamento çatısı altında Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesinin" 
kurulması gerektiği belirtilmektedir. 

Kanunun gerekçesinde Avrupa Birliği ile uyumlu bir Komisyonun olmasının istendiği dile 
getiriliyor. O zaman Komisyonun adının Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 
olması gerekir. Komisyonun içeriği zaten fırsat eşitliğini de kapsayacaktır ancak sadece fırsat 
eşitliğini içermeyecektir, içermemelidir. Komisyon, her alanda kadın ile erkeği eşit bireyler hâline 
getirmek için çaba göstermelidir. 

Madem literatür üzerinden yürütüyoruz tartışmayı, literatürde kadın erkek eşitliğine üç boyutlu 
bir yaklaşım getirildiğini de belirtmeliyim. Biçimsel eşitlik, Anayasa'mızda da dile getirilen "Herkes 
kanun önünde eşittir." şeklindedir. Fiilî eşitlik ise sonuçlarda eşitliği kapsar. Yani, ayrımcılığın ve 
eşitsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli özel önlemler de alınarak atılan tüm adımların sonunda 
kadınlar için gerçek bir eşitliği hedefler. Ancak, fırsat eşitliği, sonuçlarda eşitliği hedeflemez, eşit 
olsun olmasın taraflara eşit muamele edilmesi ilkesinden yola çıkar. Hâlihazırda eşit olmayan taraflara 
eşit muamele edilmesi, sadece var olan durumu korur, sonuçlarda herhangi bir değişiklik yaratmaz. 
Yani fırsat eşitliği kadınla erkeği eşit birer birey olarak görmez, göremez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyonun adının "Kadın Erkek Eşitliği" olması güncel 
uluslararası standartlara uygunluk için de gerekli ve şarttır. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komitesinin 2'nci ve 4'üncü maddelerinde dile getirilen anlayış "fiiliyatta eşitlik" ve 
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"sonuçlarda eşitlik" prensiplerine dayandığına göre Komisyonun adını fırsat eşitliğiyle 
sınırlandırmak, taraf olduğumuz Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 'nde 
talep edilen eşitlik anlayışının gerisine düşmektedir. Aynı zamanda, Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin, 2005 yılında, Türkiye'nin gözden geçirildiği 32'nci Oturumu 
sonucunda kaleme aldığı nihai görüşlerinde "Türkiye'nin Sözleşme'nin 4'üncü maddesi birinci 
paragrafı ve Komitenin 25 no.lu genel önerisi uyarınca geçici özel önlemler alması önerilir." der. 
Fırsat Eşitliği Komisyonu ise Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin bu 
önerisine cevap vermez. Görüldüğü üzere uluslararası literatürde de fırsat eşitliği değil, kadın erkek 
eşitliği kullanılmaktadır. Bizim amacımız gerçekten kadını erkeği eşit bir Türkiye mi yaratmak, her 
bireyi eşit yapmak mı yoksa bazı fırsatları sağlamak için böyle bir değişiklik mi yapıyoruz? Bu 
gerçekten beni rahatsız ediyor. "Kadın erkek eşitliği" kadın ile erkeğin eşit olması için bütün alanları 
kapsayan genel bir isim, bir genel konsensüs, uluslararası platformda da genel kabul görmüş bir isim. 
Bu nedenle, Komisyonun adı "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" olmalıdır. 

Adalet ve Kalkınma Partisinden 2 erkek milletvekili arkadaşımızın Anayasa Komisyonunda 
kabul edilen metne muhalefet şerhi koymak istemesi nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığını 
düşünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erbatur, devam edin. 
NEVÎNGAYE ERBATUR (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu iki arkadaşımızın bu durumu yeniden gözden geçirmelerini ve ülkemizdeki kadınların 

erkeklerle eşit olması için tüm çalışmaları yapacak bu Komisyonun Meclisimizden Anayasa 
Komisyonundaki gibi güle oynaya geçmesinin sağlanmasını bekliyor, yüce heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP ve DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erbatur. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu. 
Sayın Uslu, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA CEMALEDDİN USLU (Edime) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

328 sıra sayılı Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifı'nin 6'ncı maddesi 
üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, kadın haklarının gelişimi konusunda dünyada 
istisnai ve özgün bir tarihsel deneyim yaşamıştır. Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılını izleyen ilk 
on yılda Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen reformlar bir yandan kadının yurttaşlık hakları 
kazanmasını, diğer yandan da Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamış ve böylece büyük 
bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir. 

Laik hukukun benimsenmesiyle kadınların eğitim ve öğretim, çalışma yaşamı, siyaset gibi kamu 
alanlarına açılması mümkün kılınmış ve eşitlikçi kamu politikalarıyla devlet bu katılımı özendirmiş 
ve desteklemiştir. Bu reformlardan Türk kadınını doğrudan etkileyenlerin başında 1924 yılında kabul 
edilen eğitimi tek sistem altında toplayarak kadınlara erkeklerle eşit eğitim imkânları sağlayan Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, 1925 yılında kabul edilen Kıyafet Kanunu, kadınların yasal statüsünü bütünüyle 
değiştirerek gerek aile içinde gerekse birey olarak eşit haklar sağlayan, 1926 yılında kabul edilen 
Türk Medeni Kanunu gelmektedir. 
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Bu olumlu gelişmelerin yanında kadınların yasal statülerinin eşitlenmesinde diğer önemli aşama 
ise siyasi hakların kazanılmasıdır. Türk kadınlarına 1930'da yerel, 1934'te de genel seçimlerde seçme ve 
seçilme hakkı tanınmıştır. Bu tarihlerde birçok Batı ülkesinde kadınlara bu haklar henüz tanınmamıştı. 
Bu dönemde kadının kamusal alana kaülımını devlet eliyle destekleme, yasal alanda yapılan değişiklikler 
ve gelenek ve değerlerin dönüştürülmesi kadın erkek eşitliğinin temellerini oluşturmuştur. 

Ülkemiz, 1930 ve 1940'h yıllarda o dönem için oldukça ileri sayılabilecek bir eşitlik standardına 
ulaşmıştır. Ancak yasalarda yer alan ve zamanına göre eşitlikçi hükümler taşıyan bu düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi çoğunlukla uygulamaya yansıtılamamıştır. Bunda, kadınların eğitim seviyesinin 
düşüklüğü ve karar alma mekanizmalarında yeterince temsilcilerinin bulunmaması rol oynamıştır. 
Toplumsal yaşamda karşılaşılan bu eşitsizlikleri gidermenin en önemli araçlarından biri, eşitlik 
çabalarının kurumsallaşmasıdır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Pekin Eylem Platformu ve diğer Birleşmiş Milletler belge ve 
dokümanları eşitliğe yönelik çabaların kurumsallaşmasını öngörmektedir. 

Ülkemiz, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ni 1985 yılında 
imzalayarak 1986 yılında yürürlüğe girmesini takip eden süreçte, 1990 yılında Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğünü kurmuştur. 1990'lı yıllardan itibaren gerek uluslararası gelişmeler 
gerekse toplumsal talepler çerçevesinde ülkemizde kadın erkek eşitliğini sağlayacak çok önemli yasal 
düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 

Türkiye'de kadın erkek eşitliği ilkesi Anayasa'nın 2001 yılında yapılan 41'inci ve 66'ncı 
maddeleri, 2004 yılında yapılan 10'uncu ve 90'ıncı maddelerindeki değişiklerle güçlendirilmiştir. 
Anayasa'nın 10'uncu maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmü eklenmiş, 41'inci maddesine "Aile, Türk toplumunun 
temelidir..." ifadesinden sonra gelmek üzere ".. .ve eşler arasında eşitliğe dayanır." hükmü eklenmiş, 
66'ncı maddesinde Türk vatandaşlığının düzenlenmesiyle ilgili eşitsizlik içeren hüküm maddeden 
çıkarılmıştır. 90'ıncı maddesine usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda 
çıkabilecek ihtilaflarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır, hükmü eklenmiş, bu çerçevede 
CEDAV sözleşmesi de ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirilmiştir. 

Bugün de toplumsal hayatımıza olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğümüz böylesi bir 
düzenleme gündemimizdedir. Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre "Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmü gereği 
kadın erkek arasında eşitliği sağlamaya yönelik politika ve stratejiler oluşturmak, ülkemizin taraf 
olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca 
temel hak ve özgürlüklerin eşit olarak kullanılmasını sağlamaya yönelik her türlü düzenlemeyi 
yaparak uygulamayı takip etmek durumundadır. Bu, devlet olmanın bir gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, pek çok ülkede çeşitli isimler altında faaliyet gösteren kadın erkek eşitliğini 
izleme komisyonlarının bir benzerinin ülkemizde de kurulmasının iktisadi ve beşerî hayatımızın geleceği 
açısından fayda sağlayacağını umuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün bir veciz 
sözünde belirttiği gibi şuna kani olmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. 
Bu konuda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin "Kadınlarımızın partilerin her kademesinde 
yer almasını, siyasi sürecin her alanına aktif ve yoğun olarak katılmasını savunmaktır." sözü 
kadınlarımızı desteklemektedir. Bugüne kadar kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik birçok 
düzenleme yapmış olan Meclisimiz Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasıyla ilgili bu düzenlemeyle 
de önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır. 
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Bu vesileyle bu konuda katkı sağlayan tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür eder, bu 
düzenlemenin hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Uslu. 
Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır. 
Sayın Bayındır, buyurun efendim. 

DTP GRUBU ADINA SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben de görüşülmekte olan kanunun 6'ncı maddesi üzerine grubum adına söz hakkı almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Üzülerek belirteyim: Plansız bir şekilde Meclise geldiği için daha önceki tartışma süreçlerinde 
bulunamadım. Geç de olsa kadın erkek eşitlik konusunun yeniden Meclise gelmesinde önemli bir 
sevinç duymuştuk ama bu sevincimiz çok kısa sürdü. Neredeyse kursağımızda bıraktılar diyebiliriz 
iktidar, Hükümet. Bu da zihniyet olarak bizim "eşitlik" kavramına ne kadar yatkın ve yakın 
olduğumuzu gösterir. Yani, bunu basit bir kavram kargaşası olarak ele alamayız. Kimse bunu 
kamuoyuna da böyle yansıtamaz. Çünkü, eşitsizlerin eşit fırsatı olamaz. Yani, kadın erkek eşitsiz bir 
konumda ki bu eşitsizliğin giderilmesi için yıllardır kadınlar mücadele veriyor, insan haklarına 
inananlar mücadele veriyorlar bu eşitsizliğin giderilmesine dair. 

Dünya tarihine baktığımızda, kadın hakları bile yokken, insan dendiğinde sadece erkek olarak 
algılanıp bütün hukuk buna göre düzenleniyorken bu düzene karşı başkaldıran kadınlar... 
Yaklaşmakta olan 8 Mart nedeniyle de bu eşitlik tartışmasını yeniden anmak istiyorum, sizinle 
paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, 1857 yılında, Amerika'nın New York kentinde tekstil 
fabrikalarında çalışan kadınlar erkeklere göre daha fazla saat çalışıyorlardı ama onlardan daha az 
ücret alıyorlardı. îşte, buna karşı kadınlar eşit işe eşit ücret mücadelesi vererek -hatta 140 kadının 
hayatına mal oldu böyle bir mücadele- çalışma yaşamında eşit işe eşit ücret yaklaşımı kadın erkek 
arasında egemen oldu, kanunlaştı. Bu eşitsizlik mücadelesini gidermek ve eşit hukuk, hak sahibi 
olabilmek için kadınlar durmadan, sürekli, hayatın her alanına ilişkin mücadelelerini verdiler ve 
vermeye devam ediyorlar. Bu mücadeleler, biliyorsunuz, seçme seçilme hakkı da kadına ait değildi, 
bu hakkı da kadınlar mücadele ederek elde ettiler. Mülkiyet hakkı yine öyle, eğitim hakkı onlardan 
biri ve bütün bu hak mücadeleleri en son kadın konferansları toplanarak kadın hak ihlallerine karşı 
Kadın Hakları Evrensel Beyannamesini yayınladılar. Yani demek ki erkek cinsine ya da toplumsal 
cinsiyet rol paylaşımına bağlı, kültürel olarak yaşamda etkin olan, hukuksal olarak kadını dışlayan 
bu anlayışa karşı kadınlar bu toplumsal cinsiyet ayrımcılığına ve bu rol paylaşımına karşı, karşı 
fikirlerini beyan ettiler ve bu karşı duruşlarıyla da önemli bir mesafeyi katettiler. Bizler de bugün bu 
katedilen mesafenin bir şekilde kazanımlarmı uygulamaya çalışıyoruz ya da kazanamadıklarımızı 
henüz kazanca dönüştürmeye çalışıyoruz. 

Bu anlamda, yaklaşan 8 Martı tüm dünya kadınlarına kutlu olsun diyorum, kutluyorum ve kadın 
erkek eşitliğinin egemen olduğu, barışın, cinsler arası, halklar arası yani tüm eşitsizler arasındaki 
eşitsizliğin hâkim olacağı bir 8 Mart olmasını diliyorum. 

Bu yönüyle biz bu kanunu tartışırken ve henüz bitirmemişken tartışmaları, buradan tekrar 
sesleniyoruz tüm gruplara: Tekriri müzakereyle yeniden ismini müzakereye açalım, "Kadın Erkek 
Eşitlik Komisyonu" olarak ele alalım ve gerçek anlamda eşitliğe olan inancımızı pekiştirelim burada 
ve bunun gereklerini hayata geçirelim. Şimdi, eşitsizler arasında fırsat eşitsizliği olabilir mi? Okuma 
hayatında zaten kadın erkek eşitsiz, fırsat eşitliğini nasıl sağlayacaksınız? "E, vallahi fırsat olmadı, 
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kusara bakmayın." mı diyeceksiniz, "Okul yok." mu diyeceksiniz, "Öğretmen bulamadık." mı 
diyeceksiniz, "Babanızı engelleyemedik." mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ya da siyasi partilerde 
temsiliyet hakkı... Biz kota hayata geçsin diye Siyasi Partiler Yasası'yla Seçim Yasası'nda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifinde bulunduk. Şimdi, eğer siz hedefinizi eşitlik olarak ele almazsanız ve 
bu eşitliğe ulaşmak için eşitsizlik basamaklarım acil, özel önlemlerle tedbir almazsanız nasıl bu 
basamakları sürdüreceksiniz, nasıl ilerleyeceksiniz? Mümkün değil. O nedenle, eşitlik bizim temel 
hedefimiz olmak zorunda, tanım ve kavram olarak da isim olarak da ama eşitsizlik basamaklarını, 
ayrıntılarını nasıl tedbirlerle giderebiliriz diye bunun tedbirlerini alıyoruz. İşte, kota da bunlardan biri. 

Bir seçime gidiyoruz, yerel yönetimler seçimine. Her bir parti ne kadar kadın aday gösterebildi? 
Bereket tartışmalar yapıyoruz. DTP olarak burada temsiliyetimiz ve varlığımızla Türkiye'de kadın 
hareketinin verdiği mücadele sonucu kadın görmezden gelinemiyor ama temsilen ve usulen bir 
temsiliyet fırsatı veriliyor. Biz, ne liderin isteğine ne konjonktürün gereklerine göre değil gerçek 
anlamda kadının bütün erklerde, bütün seçilmiş ve atanmış erklerde temsil edilmesinin önü 
açılmalıdır diyoruz. Bunun, hem yasal hem fiilî tedbirlerinin alınması lazım. Yani, tamam, 
Anayasa'nm 10'uncu maddesinde "eşitlik" demişiz, 90'ıncı madde ile uluslararası hukukun geçerli 
olacağını söylemişiz ama bunlar... Sadece sorun fiilî boyutta kalmış diyemeyiz çünkü hâlâ Siyasi 
Partiler Yasası buna engel, hâlâ zihniyetler buna engel, yönetmelikler buna engel, pek çok engel var. 
Dolayısıyla, sadece fiilî bir engel yok, hâlâ yasal engeller var. Bu engellerin aşılması için mutlaka 
"Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" olarak tanımlamak gerekiyor bu Komisyonu ve dediğim gibi, bu 
eşitsizliği gidermek açısından da o fırsatları yaratmak lazım. Siz eşitliğe giderken eşitsizler arasında 
fırsatı negatif durumda olan yani pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olana tanımak durumundasınız. Yoksa 
eşitler olsaydık şurada, işte 550 milletvekilinin yarısı kadın olmuş olsaydı "Evet, kadın erkek arasında 
fırsat eşitliği olsun." derdik. Zaten tablo baştan aşağı bir eşitsiz ve bu eşitsizliği gidermenin tek yolu 
da adını doğru koyacağız, sonra da peşi sıra doğru adımlarla yürüyeceğiz. Hedefi baştan tüketirseniz, 
güdükleştirirseniz katedeceğiniz yol da olmaz çünkü dediğim gibi bir sürü gerekçeler hazır duruyor. 

O nedenle, kota uygulamasını bir an önce, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik 
yapılarak bir an önce hayata geçirmeliyiz. 

Şimdi, şöyle bir talihsiz tartışmaya götürüyorlar, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar: "Kadın 
erkek eşit değil ki." Biz biyolojik olarak farklılıklarımızı ifade etmiyoruz. Doğuştan yaradılışımızdan 
kaynaklı fonksiyonlarımızdan şikâyetçi değiliz. Biz, erkek egemen zihniyetin beş bin yıldır iktidarı 
eline geçirerek imkânları, hizmeti, hukuku ya da adaletsizliği kendi lehine kullanmasından 
şikayetçiyiz. Yani hukuksal anlamda, hak ve özgürlükler anlamında eşitlik istiyoruz yoksa kaba 
anlamda, toplumu yanıltmaya dönük, işte "Biyolojik olarak farklıyız. Nasıl eşitleriz?" diye bir 
polemiğe götürenlerin de çok bilinçli olarak ve art niyetli olarak bu tartışmayı yaptıklarını 
düşünüyoruz. 

Bu anlamda, biz, gecikmeden, bugün... İşte seçim nedeniyle Meclis bu hafta tatile girecek. Yeni 
seçilen Avrupa Birliği uyum müzakere sürecinin yetkilisi arkadaşımız da Avrupa'da bizi daha rahat 
ifade edecek, belki bir nebze yükünü azaltmak isteyeceğiz ama sorunumuz sadece dostlar alışverişte 
görsün, kâğıt üzerinde bir şeyler yaptık, rahatladık... Savunma, sadece bir savunma gerekçesiyle 
yaklaşırsak en büyük hakareti yapmış olacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayındır, devam edin. 
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SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Yani bir şeyi sırf Avrupa istedi diye ve onu da böyle kendi 
o hileli zihniyetimizin süzgecinden geçirerek çeşitli tuzaklarla engellemeye çalışacaksak, bu, en 
büyük ihanet olur Türkiyeli kadınlara, bu, eşitlik mücadelesi eden bütün kadınların haklarının, 
hukukunun çiğnenmesine neden olur. 

Lütfen diyoruz, bu yanlıştan vazgeçelim, bu toplumsal rol modellerini yeniden doğru ele alıp 
bunun sonuçlarını giderebilmek için mutlaka "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu" olarak bu 
Komisyonu tanımlayabilmemiz lazım. Yoksa, Sayın Bakanın televizyonlarda belirttiği gibi "Ya işte 
buna da şükür, işte buralara geldik..." Hayır, biz artık şükür noktasını geçmişiz. Kadınlar bir dünya 
emek harcadılar. Dünya kadını da Türkiyeli kadınlar da, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, kadınları, herkes, 
her aşamada mücadele verdi ve artık bunun sonuçlarının resmîleşmesi gerekiyor. 

Biz, bu noktada buna "evet" diyemeyiz yani, "tamam" diyemeyiz, "yeter" diyemeyiz, "kabul" 
de diyemeyiz. 

Bu nedenle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayındır. 
Şahısları adına ilk söz İzmir Milletvekili Şenol Bal'a aittir. 
Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar) 
ŞENOL BAL (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 328 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 

6'ncı maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ulusal ve uluslararası süreçlerin bir gereği ve sonucu olarak "Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonu"nun Türk Parlamentosunda oluşturulmasına hem parlamenterler, parti grupları 
hem de kadın sivil toplum kuruluşları ittifak etmiştir bildiğiniz üzere. Evet, bir denetim 
mekanizmasını oluşturacak bu Komisyonun, kadınların insan haklarının hem hukuki hem de 
uygulama düzeyinde teslim edilmesinde rol oynayacağı düşünüldüğü için ittifak edilmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, 1979 yılında Birleşmiş Milletlerde üye ülkelerin imzasına açılan ve 1981 
yılında yürürlüğe giren Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin kabulünden 
bu yana yirmi yılı aşkın bir zaman geçmiştir. 1986 yılında ülkemizde de yürürlüğe giren bu 
sözleşmenin 4'üncü maddesinde de ifade edildiği gibi kadın erkek eşitliği konusunda hedeflenen, 
sadece yasal dayanağı olan fırsat eşitliği değil, aynı zamanda sonuçlarda da bir fiilî eşitliğin 
sağlanmasıdır. Bu sözleşme hükümlerini yirmi yıldır ülkelerinde uygulayan ve ulusal 
mekanizmalarında işlerliğini sağlayan bazı ülkeler, yıllar içinde uygulamaların aksayan yönlerini 
değerlendirerek bazı değişikliklere gitme yolunu seçmişler ve bu değişimlerin sebebine ilişkin ayrıntılı 
çalışmalar da gerçekleştirmişlerdir. Tabii ki her ülkenin kendine ait ekonomik, sosyal, kültürel 
özellikleri vardır. Ülkemizde de gerçekleştirilen yasal reformlar sonrasındaki süreçlerin iyi incelenmesi 
ve uygulamadaki aksayan yönler iyi tahlil edilerek ona göre tedbirler geliştirilmesi gerekmektedir. 

Şunu iyi değerlendirmeliyiz sayın milletvekilleri: Hukuki olarak sağlanan haklar ile kadınlara 
fırsat eşitliği mi veriyoruz yoksa gerçekten eşitlik sağlıyor muyuz? Eşit fırsatların sonuçlarının eşitliğe 
dönüşebilmesi için farklı yöntemlere de ihtiyaç duyuluyor. 

Biliyorsunuz, Anayasa'mızm 10'uncu maddesinin ek fıkrası -ki 2004 yılında kabul edilen-
"Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür." diyor. Yani bir noktada fiilî eşitliğe atıfta bulunuyor. Burada fırsat eşitliğinden söz 
edilmiyor, biraz da fiilî eşitlikten söz ediliyor. 
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Evet, son dakikada gerçekleştirilen bir operasyonla -Anayasa Komisyonunda ittifakla kabul 
edilmiş olmasına rağmen- "Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu"nun adı bir önerge ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği"ne dönüştürülmüştür. İşte, ben burada samimiyeti 
sorgulamak istiyorum. Genellikle biz bu tür kanun tasarılarını AB ve uluslararası kuruluşlar istediği 
için yaptığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Keşke kendimize samimi olabilseydik diyorum, eşitlik 
fikrine gerçekten inanabilmiş olsaydık. Bugüne kadar tüm düzenlemeler baskı ve yaptırımlarla 
gerçekleştiğinden belki de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 

Şimdi, ben Sayın Bakana da sormak istiyorum buradan. Ne oldu da bu Komisyonun adı bir 
önerge ile burada değişti? Yukarıdan bir talimat mı aldınız Sayın Bakan? Biliyorsunuz, demokratik 
teamüllerin örnek teşkil etmesi gereken en önemli merkez milletin Meclisidir. Biz ilk defa kadın 
parlamenterler olarak yüzde 9,1 'lik bir oranı yakaladık. Bizlerin göstereceği kararlılık bizden sonra 
Parlamentoya girecek kadın milletvekilleri için de çok önem arz edecektir. 

Bakın, çok güzel bir eşitlik komisyonu, adı ister fırsat eşitliği olsun ister kadın erkek eşitliği 
olsun, önemli olan yapacağı işlerdir mutlaka. Ben hayırlı olacağına da inanıyorum ama en azından 
şüphelerin ortadan kalkması ve bu kanuna gölge düşmemesi için ben bu Komisyonun adının "Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu" olarak değiştirilmesini ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bal. 
Şahısları adına ikinci söz Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'na aittir. 
Sayın Türkmenoğlu, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 328 sıra sayılı Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesi üzerinde 
şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın gerçek eşitliği sağlanamadığı 
sürece ekonomik gelişmişlikten söz etmek mümkün değildir. Ülkemizde 1923 yılında cumhuriyetin 
kuruluşu ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda önemli gelişmeler yaşanmış, eğitim 
ve öğretimin birleştirilmesi, Türk Kanunu Medenisi'nin kabul edilmesi, kadınlara seçme ve seçilme 
hakkının verilmesi gibi düzenlemelerle o dönem için oldukça ileri sayılabilecek bir eşitlik standardına 
ulaşılmıştır. Ancak kadınlar lehine eşitlikçi hükümler taşıyan düzenlemelerin hayata geçirilmesi her 
zaman mümkün olmamıştır. 

Hükümetimizin iktidara gelmesiyle cumhuriyet tarihinden bugüne kadın erkek eşitliğinin 
sağlanmasında reform niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ocak 2003'te Aile 
Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Haziran 2003'te işçi ve 
işveren ilişkilerinde cinsiyet de dâhil olmak üzere ayrımcılık yapılamayacağı temeline dayalı İş 
Kanunu'nun yürürlüğe girmiş bulunması, Mayıs 2004'te Anayasa'nın 10'uncu ve 90'ıncı 
maddelerinde kadın erkek eşitliği güçlendirilmiş, Kasım 2004'te Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğünün teşkilat yasası yürürlüğe girmiş, Nisan 2005'te yine Türk Ceza Kanunu'nda kadınlar 
lehine önemli düzenlemeler yer almıştır. Nisan 2007'de Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un 
kapsamı genişletilerek Kanun'da değişikliğe gidilmiştir. 

Yasal alanda bu kadar gelişme sağlanmasına rağmen uygulamada kadın erkek eşitliği konusunda 
sorunlar yaşandığı bir gerçektir. Bu nedenle birçok batılı ülke, bu eşitliğin sağlanmasına yönelik 
çeşitli isimler altında faaliyet gösteren kadın erkek eşitliğini izleme Komisyonları oluşturmuşlardır. 
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Temel hak ve özgürlükleri kadınların erkeklerle eşit kullanabilmelerini sağlamak, töre ve namus 
cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonu 
Raporu'nda da yer aldığı üzere, ülkemizde de kadın erkek eşitliğinin sağlanması için gerekli önlemleri 
alacak bir yapının kurulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu Komisyonun kurulmasıyla kadının insan haklarından tam anlamıyla yararlanması 
doğrultusunda çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması, Komisyonun kadın erkek fırsat eşitliği 
açısından tasarıların uygunluğunu denetleyecek yetkiye sahip olması, ülkemizde kadın erkek fırsat 
eşitliğinin devlet politikası hâline gelmesi ve geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz bu kanun teklifinin 
kanunlaşmasıyla kanunlarda getirilen düzenlemelerin hayata geçirilmesi sağlanacak, kadın da erkek 
gibi sosyal hayatın bir parçası olacak ve toplumsal hak ve kaynaklardan eşit oranda yararlanacaktır. 

Tüm partilerimizin desteğiyle oluşturulan bu teklifin, yine tüm partilerimizin desteğiyle 
yasalaşacağına inanıyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teklifin hazırlanmasında 
emeği geçen tüm STK'lara, partilere ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 
Hayırlı olsun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Türkmenoğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi soru-cevap işlemine başlıyoruz. 
İlk soru... Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aslında bu kanun, İç Tüzük'ün 20'nci maddesine eklenecek bir fıkrayla veya bir maddeyle 

halledilebilirdi fakat nedense bir kanuna ihtiyaç duyulmuş. 
Şimdi, tabii, kanun, kanun tekniğinden çok uzak. 6'ncı maddede diyor ki: "Kadın Erkek Eşitliği 

Komisyonunun çalışmalarında, bu kanunda düzenleme olmayan hallerde İçtüzük hükümleri 
uygulanır." Arkasından da ikinci fıkrada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Komisyonlar üzerinde 
haiz olduğu yetkiye bu Komisyon üzerinde de haizdir... Bu bir defa fuzuli bir fıkradır. 

İkincisi: 2'nci maddede "Komisyon üyeleri, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca 
belirlenir." diyor ama Komisyon Başkanlık Divanının teşkilinde Danışma Kuruluna bir görev 
vermiyor. Özellikle, burada, 1 başkan, 2 başkan vekili, 1 sözcü, 1 kâtip üye seçilmesini öngörüyor. 
Şimdi, bu Komisyon 26 kişiden oluşsa, salt çoğunlukla, 13 kişiyle toplanır, 7 kişiyle karar verir. 
Şimdi, bu Komisyon toplanıp da başkanı, 2 başkan vekilini, sözcü ve kâtibi tek partiden seçerse... 
Olur o, nitekim geçmişte olmuştur. Geçen dönem, AKP tek başına çok büyük bir çoğunlukla gelince, 
İç Tüzük'te "1 başkan, 4 başkan vekili" ibaresi vardı, yine gruplara göre dağılımı esas aldığı hâlde, 
tutmuştur 3 başkan vekilini kendi iktidarından tespit etmiştir. Şimdi, bence, bu 2'nci maddeye, 
başkanın, başkan vekillerinin ayrı ayrı partilerden olması hükmü eklenseydi Sayın Başkan, ileride 
tartışmaların önü kesilirdi. Bu Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu önemli bir komisyondur; bunun 
hepsini, başkanı, başkan vekillerini, sözcüyü, kâtibi bir partiye vermemek lazım. Eğer Komisyon 
veyahut da Hükümet bu şekilde düşünüyorsa bunu tutanaklara geçirsin, hiç olmazsa ileride yapılacak 
seçimlere de bir yol gösterici olur. Yoksa, işte, 13 kişiyle Komisyon toplanır, hepsini bir partiden de 
seçip bir sıkıntı yaratabilir, temsilde adaleti sağlamaz. 
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Bir de Komisyon uygun görürse bu ikinci fıkranın metinden çıkarılmasını soruyorum, uygun 
görürse çıkarması lazım, fuzuli bir fıkra çünkü. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 

Efendim, Sayın Bakan veya Sayın Komisyon Başkanı... 
Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın 
Genc'in soruları... Tabii, İç Tüzük'le alakalı bir düzenleme olsaydı, deniyor; çok yeterli olmazdı. O 
konuda da teklif vardı iki tane elimizde bizim ama nihayet oraya bir ismini yazardık, geniş düzenleme, 
bu kadar ayrıntıyı İç Tüzük'e yazamazdık. O açıdan, diğer bazı Komisyonlar gibi bunu müstakil 
kanunla yapma uygun görüldü. Birkaç kanun teklifini birleştirdik. 

Şimdi, atıflar konusuna gelince, biraz lüzumsuz gibi gözüküyor ama buradan... Önceki 
yasalarda, mesela İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Uyum Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, bütün 
orada da aynı alıntılar var. İkinci atıf biraz fazla gibi gözüküyor, doğru söylüyor ama hepsine bu 
yazılmış, belki tamamını çıkartmak da gerekebilir; yani mademki İç Tüzük hükümleri uygulanır 
dediğimize göre ayrıca başkanın yetkisini belirtmeye belki o anlamda gerek olmayabilir. 

Son olarak şeye gelince, eşit temsil şeklinde... Zaten ilgili hükümde bağımsız adayların, 
vekillerin daha doğrusu ve parti gruplarının gücü oranında temsil edilir diye hüküm var. Geçici madde 
dışında ayrıca kalıcı bir hüküm de var. Burada 2 başkan vekili olması, diğer o demin bahsettiğim 
kanunla kurulan komisyonlara benzetmek bakımından konulmuş. Söylediği doğrudur ama onu buraya 
yazmak yerine... Çünkü kaç grup geleceğini bilmediğimiz için önümüzdeki dönemlerde, bu bir 
centilmenliktir. Zaten öbür komisyonlarda da mutlaka başkan vekillerinden bir tanesi muhalefetten 
oluyor, o paylaşım yapılabilir. Zabıtlara bu da geçmiş oldu böylece. Dolayısıyla, zannetmem ki 
uygulamada böyle bir şey olsun Sayın Genç. 

Teşekkür ederim Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kuzu. 
Evet, 6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı istiyorsunuz, arayacağım efendim. 
6'ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 15.09 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati:15.24 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER : Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı) 

• 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62'nci Birleşiminin İkinci 

Oturumunu açıyorum. 
328 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. 
Şimdi, maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 

6'ncı maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, karar yeter sayısı 
vardır. 

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1 - Siyasi parti grupları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliklerine 

yapılacak ilk seçimler için adaylarını Kanunun kabulünü izleyen bir hafta içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu üyeler Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü 
döneminin sonuna kadar görev yaparlar. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adana Milletvekili 
Nevingaye Erbatur. 

Sayın Erbatur, buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Konuşmayacak efendim. 
BAŞKAN - O zaman, gruplar adına başka söz isteyen yok. 
Şahıslan adına ilk söz İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'a aittir. 
Sayın Kalsın, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
CANAN KALSIN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçici madde 1 üzerine 

şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, konuşmama başlamadan önce Komisyonun 
adı üzerinde durmaktansa içeriği, çalışma koşullarını oluşturmakta fayda olduğu kanaatini sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Bu Komisyon, kanunla, uygulamalarda kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere oluşturulmuştur. 
Kadın sorunu sadece belli bir kesimi ilgilendiren bir sorun değildir. Toplumun yarısını oluşturan 
kadınlarımızın sorunlarının çözümü için bütün kadınları bu bağlamda birlikte hareket etmeye davet 
ediyorum. Bu anlamda Hükümetimiz tarafından yapılan çalışmaları takdirle karşıladığımı bir kez 
daha ifade ediyorum. Şartlı Nakit Transferi, Haydi Kızlar Okula kampanyaları ile okula kazandırılan 
kızlar bu anlamda yapılan çalışmalardan sadece birkaç tanesidir. 

1930'lu yıllarda kadınlarımıza verilen seçme ve seçilme hakkı ülkemizi bu konuda farklı bir 
konuma, farklı bir statüye kavuşturmuştur. Yine uluslararası Komisyonlarda kadınları en fazla temsil 
eden partilerden birisi biziz ve farklı partilerden arkadaşlarımız da uluslararası komisyonlarda yer 
almaktadır. Geçtiğimiz hafta Viyana'da yapılan AGİT kışlık toplantısında kadın bir İsveç parlamenteri 
Miss Tingsgaard'ın, Bayan Tingsgaard'ın bir önerisi vardı, orada der ki: "Kadın temsilinin olmadığı 
komisyonların oy hakkını elinden alalım." Biz de bu konuda aldığımız konuşma talebinde şunu ifade 
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ettik: "Bizim ülkemiz, 1930'lu yıllarda kadına seçme ve seçilme hakkı verdi, hatta İsveç'ten önce." 
Bunun dışında, Komisyonumuzda muhalefetten bir milletvekili olmakla birlikte 3 kadın temsilcinin 
yer aldığını da ifade ettik. Yine AGİT'te, uluslararası komisyon olarak Fransa delegasyonunda hiçbir 
kadın temsilin olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Kadın sorunu bütün kadınların sorunu olduğu kadar, eşi, kız kardeşi, annesi dolayısıyla erkekleri 
de ilgilendiren bir konudur. Toplumun demokratikleşmesiyle kadın haklarının paralel olarak ilerlediği 
bir gerçektir. Bu gerçeğe istinaden Hükümetimiz tarafından gerçekleştirilen demokratikleşme 
çalışmaları, kadın hakları, fırsat eşitliği konusunda ilerlemeyi olumlu yönde etkilemiştir. Cumhuriyet 
tarihinde kadın temsilin en yüksek oranını sağlaması ile partimiz siyasi ezberleri de bozmuştur. 
Seçilme şansı olmayan yerlerde, kadınların oylarını almak, kararsızların oylarını almak üzere kadınlar, 
seçilme şansı olmayan partilerde, iktidara uzak olan partilerde ilk sıralarda yer almaktadır. Ama, 
bizim partimiz, ilk defa cumhuriyet tarihinde kadınlara, iktidar partisi olduğu hâlde, seçilebilir 
noktalarda listelerde yer vermiştir ve cumhuriyet tarihinde en fazla kadınla, 30 kadın parlamenterle 
Mecliste yer almıştır. 

Avrupa Birliği ya da uluslararası Komisyonlarca talep edildiği için kurulduğu veya oluşturulduğu 
ileri sürülen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu isminden dolayı eleştirilirken yurt dışındaki 
benzer Komisyonlarla aynı şekilde neden isimlendirilmediği konusu da ayrıca bir tartışma konusu 
hâline getirilmektedir, bunu da anlamak mümkün değildir. 

Yine bu vesileyle, Komisyonun kurulmasında emeği geçenleri kutluyor, hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum, hayırlı günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kalsın. 
Şahısları adına ikinci söz İğdır Milletvekili Pervin Buldan'a aittir. 
Pervin Buldan Hanım yok mu efendim? 
SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Ben konuşacağım yerine. 
BAŞKAN - Sayın Bayındır, buyurun efendim. 
SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, kadının 

temsiliyetini tartışmayı iktidar-muhalefet gücüne göre ele almayı, bir kadın açısından hele bunun 
dile getirilmesini talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Çünkü nice iktidarlar ve muhalefetler geldi 
geçti, bu iktidarın ve muhalefetin gücüne bakmadan kadını es geçti, kadının varlığını yok saydılar. 

Eğer AKP Hükümeti bugün kadın erkek eşitliğinden bahsetmek durumunda kalıyorsa partinin 
değerli kadın milletvekilleri de şunu çok iyi bilmeli ki bu hem Türkiye'deki kadın mücadelesi veren 
kadınların sayesinde hem de Avrupa Birliği süreci sayesindedir. Siz anlam vermeyebilirsiniz kadın 
haklarına ve özgürlüğüne, bunu iktidar gücü olarak ele alabilirsiniz. Ama biz bir kişi bile olsak kadın 
hak ve özgürlüklerini savunuyoruz ve bu bir kişi giderek daha fazla bir temsiliyete ulaşmıştır. 

Şimdi siz kalkıp Avrupa'nın bugünkü tanımlamalarını kendinize emsal gösteremezsiniz. Bakın, 
Birleşmiş Milletler 1975-1985 yıllarını "Kadın On Yılı" ilan etti. Yani 1975 ile 1985 yılları, yani bu 
süredeki on yıl, dünyada "Kadın On Yılı" olarak ilan edildi ve bu on yıl içinde önemli aşamalardan 
geçildi. 

Yine 1980 yılında 2'nci Kadın Konferansı yapıldı ve şiddeti daha çok ele aldı. İlk on yılda sorunu 
eğitim sorunu gibi ele aldı, tıpkı bugün Hükümetimizin yaptığı gibi, sorun sanki eğitim sorunuymuş 
sadece. Düşünün, aradan otuz yıl geçmiş, biz hâlâ otuz yıl önceki, milletin tükettiği, Birleşmiş 
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Milletlerde kadınların tükettiği zamandayız. Farklı zamanlarda yaşıyoruz, onların otuz yıl önce 
tükettiğine biz otuz yıl sonra yeni, A, B, C, alfabenin A'sından başlıyoruz. Bu tarihi, bu gelişmeleri 
yok sayarak işi varlığa yokluğa getirip kavram tartışmasını bugüne taşıyarak kendi özgürlüğümüze... 
Ve yine kadının işte iktidardaysak güçse, muhalefetteysek kolaydır söylemini de yine kadına ve 
mücadeleye hakaret olarak ele alıyorum. Lütfen bu düzeye indirmeyelim tartışmaları. 

Şimdi, bizim herhangi bir soru önergemizde Sayın Bakan bize gönderiyor. KSGM'nin standart, 
matbu bir şeyi var, işte "40 bin güvenlik görevlisine eğitim verildi", "Şurada şu kuruldu.", "Şunlar 
yapıldı." diye matbu bir cevap veriliyor. İşte bu "Eğitim verildi." bilmem ne... Dediğim gibi, 
Birleşmiş Milletler 75 yılında bu konuda yol alıyor. Bakıyorlar ki bu sadece eğitimle olacak bir şey 
değil. 80 yılında Kadın Konferansı toplandığında deniyor ki: "Şiddetin nedeni, kadına şiddetin nedeni 
-kadın hak ihlalidir- iktidarın erkekler elinde olmasıdır." Yani, şiddet eşittir erkeğin iktidar gücü 
demektir. O yüzden biz diyoruz ki, bu iktidar dengelerine dokunmadan, bu temsiliyet gücü yeterince 
sağlanmadan, eşitlik bilince çıkarılmadan çok fazla yol alamayız. Bu nedenle, iktidarın, muhalefetin 
gücü, sayısal temsiliyeti olarak ele almaktan ziyade, hukukun ve hakkaniyetin gerekliliği üzerinden 
konuyu ele almak ve o sonuçlar üzerinde durmak lazım. 

Yine 1985'te Nairobi'de 3'üncü Dünya Kadın Konferansı toplandığında -sadece toplumsal 
cinsiyet rollerine bağlı hiyerarşik güç dengesinden kaynaklı olmuyor şiddet- aynı zamanda savaşın 
da çatışmaların da silahın da kadın üzerindeki şiddeti artırdığım söylüyor. Dolayısıyla kadın erkek 
eşitliği ve temsiliyeti ve toplumsal barış... Sadece bu yetmiyor, yani bununla giderilmiyor, mutlaka 
barış ortamının da sağlanması ön koşul olarak tarif ediliyor. 

Yine, 85 yılında Nairobi'de yapılan toplantıda CEDAW ele alınıyor ve CEDAW kadına karşı her 
türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını öngörüyor ve bir komite kurarak, CEDAW Komitesi, 
19 no.lu tavsiye kararında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bayındır, devam edin. 
SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan. 
.. .cinsiyete dayalı ayrımcılığın bir sonucu olduğunu vurguluyor tekrar ve Pekin'de de kadına 

yönelik şiddet, kadın insan hakkı ihlali olarak ele alınıyor. Yani, dünya bu gelişmeleri sağlıyorken biz 
bugün "işte Avrupa da böyle diyor" deyip onun otuz kırk yıldır katettiği yolu ve ulaştığı sonucu biz 
daha işin başındayken ele alırsak yanlış kopya etmiş oluruz. Tembel bir öğrenciyiz ama bari doğru 
kopya yapalım. Doğru zamanda, doğru yapılanları, ihtiyaçlara uygun olanları kopyalayalım. Yanlış 
kopyacıyız. 

Bu anlamda -tekrar ediyorum- bugün bu noktaya gelmek bir iktidar gücünün nimeti değil 
kadının muhalefetinin nimetidir, böyle ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla, biz bugün itibarıyla 
gelişmeleri olumlu buluyoruz ama bu sonuca razı değiliz diyoruz. 

Hepinize saygılar, sevgiler. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayındır. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekilimiz yoktur. 
Madde üzerinde iki adet önerge vardır, önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra 

aykırılıklarına göre işleme alacağım. 
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İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3/328 sıra sayılı Kanun Teklifinin Geçici 1 inci maddesinde geçen 
"kabulünü" ibaresinin "yayımını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 10.2.2009 

Alev Dedegil Edibe Sözen Nursuna Memecan 

İstanbul İstanbul İstanbul 

Safiye Seymenoğlu Ayşe Türkmenoğlu Ahmet Yeni 

Trabzon Konya Samsun 

BAŞKAN - Şimdi, maddeye en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım. 

TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 328 Sıra Sayılı yasa teklifinin geçici birinci maddesinin birinci cümlesinin 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

"Siyasi parti grupları ile aday olmak isteyen bağımsız milletvekilleri Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonu üyeliklerine yapılacak ilk seçimler için adaylarını veya adaylıklarını kanunun ikinci 
maddesi uyarınca yapılan belirlemeleri mütakip üç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bildirebilirler." 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Takdire 
bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Sayın Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçici maddenin 
değiştirilmesiyle ilgili bir önerge verdim. Geçici madde o kadar kötü yazılmış ki... 

Bir defa, bakın, "Siyasi parti grupları ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliklerine yapılacak 
ilk seçimler için adaylarını Kanunun kabulünü izleyen günden itibaren..." diyor. 

Şimdi, kanun bugün burada kabul edildi. Ee, Çankaya ne zaman bunu yayınlayacak? Abdullah 
Bey Afrika'da, Kenya'da safariler yapıyor, yarın canı sıkılacak başka bir yere gidecek. 

MEHMET OCAKDEN (Bursa) - Ayıp oluyor... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ayıbı yok, ayıbı yok... Her gün, biliyorsunuz, Çankaya'da canı 
sıkılınca uçağa atlıyor gidiyor. Yani şimdi siz bu kanunun kabulünde değil, Resmî Gazete'de 
yayımlanma tarihinden itibaren siyasi partilere bir görev vermeniz lazım. Yani Abdullah Bey hemen 
bunu burada çıkar çıkmaz -size göre- yani reddetmez, hemen veto etmez, gönderirsiniz. Yani şimdi 
bazı gerçekleri kabul etmek lazım. 
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Şimdi, değerli milletvekilleri, ayrıca 2'nci madde ne diyor: "Üye sayısı Danışma Kurulunun 
teklifi üzerine Genel Kurulca kabul edilir." Şimdi, evvela bu kanunu yayımlayacak Resmî Gazete'de. 
Resmî Gazete'de gelecek, Danışma Kurulu toplanacak, Komisyon üye sayısını belirleyecek, bu 
üyelerden siyasi parti gruplarına ve bağımsızlara -düşer mi düşmez mi- ne kadar düşecek onu 
belirleyecek, burada oylayacak, ondan sonra gruplar bildirecek. 

Bir de burada kanunda bağımsız milletvekillerine de üye hakkı tanıyor, ama getirilen maddede 
"siyasi parti grupları" diyor. Yani ben şimdi... Burhan Bey buradan gitti tabii -Anayasa profesörü 
arkadaşımız- herhalde bu maddenin yazılmasındaki vahameti gördü, önergemi de gördü, burada 
bulunmak da istemedi. Yani böyle bir madde yazılır mı değerli milletvekilleri? Yani Çankaya'yı yok 
saymış. O hemen -diyor- buradan kanun çıkar çıkmaz orada, efendime söyleyeyim, onaylayıp 
gönderiyor. Yani kanunun bir tekniğini bilmek lazım, bizim hukuk sistemimizi bilmemiz lazım. 
Bunları hiç bir tarafına şey etmiyor. 

Benim getirdiğim önergede diyorum ki, siyasi parti grupları ile bağımsız milletvekilleri, bu 
kanunun 2'nci maddesinde Danışma Kurulunun partilere ve bağımsız milletvekillerine belirlenecek 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulden sonra üç gün içinde bildirsinler adaylarını. Yoksa 
şimdi bu kanun çıktı, dediğim gibi Çankaya yok işte, Abdullah Bey yok. Kanunu kim orada 
onaylayacak? O sırada da yurt dışındaydı, bir hafta içinde yayımlanmadı. Ondan sonra gelip Danışma 
Kurulu da toplanmadı. Nasıl bildirecekler? Kaç kişi bildirecekler? Yani kanunu biraz böyle alelacele, 
Komisyonlarda müzakere etmeden, enine boyuna tartışmadan böyle şey getirmek, buradan geçirmek 
mesele değil; yarın öbür gün bunların uygulaması çok önemli. 

İşte, burada ben biraz önce Komisyon Başkanına sordum. Bu 2'nci maddede Başkanlık Divanı, 
1 başkan, 2 başkan vekili, 1 sözcü, 1 kâtip. Bunu burada belirle kardeşim. Yani "Kadın Erkek Eşitlik 
Komisyonu" diye çıkarıyorsun, bu önemli bir Komisyon. Burada bir tek siyasi partinin hâkimiyeti 
olmasın. De ki "Başkan bir partiden olursa başkan vekilleri de öteki partilerden olur." Bir centilmenlik 
olur. 

Şimdi bu "Kadın Erkek Eşitliği" niye kalktı arkadaşlar? Yani birçok insanımız bunun farkında 
değil. Şimdi bunu, birileri dediler ki: "Ya, siz nasıl Müslümansınız? Biz Müslüman değil miyiz? 
Kutsal din kitabımız Kur'an'da kadın erkek eşit midir?" dedi. "Siz nasıl kadın erkeği eşit kabul 
edersiniz de Kur'an'a aykırı kanun hükmünü getirirsiniz?" dediler ve bundan sonra "Kadın Erkek 
Eşitliği" kalktı, "Fırsat Eşitliği"ne döndü. Ya, bunları biraz, perde arkasında kimlerin neyin peşinde 
olduğunu bilmek lazım. Böyle bir şey olur mu? Yani birileri dedi ki... Hani biz İslam kurallarını 
uyguluyoruz ya işte yönetimimizde! "Yahu nasıl olur, yani Kur'an'a aykırı nasıl kanun 
çıkaracaksınız?" dediler ve bu önerge bunun üzerine verildi. Eğer buna göre değilse buyurun kaldırın 
bunu. Yani kadınla erkek yüce İslam dininde, kitabımızda, kutsal kitabımızda eşit midir? Değildir. 
Kadının şahitliği, işte -ben tabii o kadar ayrıntısını bilmiyorum da- mirastaki hakkı eşit değil. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Bilmiyorsan konuşma! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra 2 kadının şahitliği 1 erkeğin şahitliğine şeydir. 
MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Akim ermez senin! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, bakın şimdi kendiniz yaptığınızda çok kötü duruma 

düşüyorsunuz. Yani önce kanunu teklif ediyorsunuz, ondan sonra "Yahu biz Kur'an'a aykırı kanun 
teklif ettik, gelin bunu düzeltelim." Hiç olmazsa bunları yapmayın, yani size kim akıl veriyorsa o da... 
Milletvekillerine, sıradaki milletvekillerine bir şey demiyorum, bu partinin yöneticileri kapasitesiz. 
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MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Kapasitesiz sensin. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Kapasite oradan kaynaklanıyor. Kapasitesizlik oradan 

kaynaklanınca da toplum karşısında böyle güç duruma düşüyorsunuz. Yani ondan sonra Anayasa 
Profesörü olan kişi buraya yazıyor: "Kanunun kabulünden itibaren." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NURETTİN AKMAN (Çankırı) - Aklına geleni konuşuyorsun! 
BAŞKAN - Sayın Genç, ek sürenizi veriyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu aklıma geleni konuşuyorum, siz de akıl olsa bunları bu hâle 

getirmezsiniz. Doğru dürüst kanun getirin. 
Biraz önce diyorum, soru soruyorum kendisine, yahu diyorum ki: "Bak bu birinci fıkra, ikinci 

fıkraya ne gerek var?" "Ee, doğru." Ee, doğruysa niye getiriyorsun? Yani, siz bakın, ben deneyimli 
bir politikacıyım, burada çok ciddi şeyler dile getiriyorum. 

Şimdi, mesela Tayyip Bey diyor ki: "Belden aşağı vurmayın." Yahu kardeşim, senin çoluğun 
çocuğun ticaretle uğraşırsa elbette ki onların ticari hayatıyla uğraşılır; senin çoluğun çocuğun ticaretle 
uğraşmasın, kimse bir şey demez. Emine Hanım Ata uçağını alıyor Katar'a gidiyor, sen Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin uçaklarını alıyorsun seçim meydanlarına gidiyorsun. Bu hangi devletin... 
Bu, adalete, hukuka sığar mı? Eşitliğe sığar mı? Bu, devlet malını bu kadar yani çırpmak, çarpmak 
demek değil midir? Böyle bir devlet yönetimi olmaz, böyle bir seçim yapılmaz. Efendim, çıkıyorsan 
kendi paranla git seçim yap. Şimdi, bize söz hakkı bırakmazsanız, biz de bunları konuşmayız ama söz 
hakkı... Yani, şimdi, hatalar yaparsanız biz bunları söyleriz. 

Evet, önergem bu yöndedir, kabulünü arz ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3/328 sıra sayılı Kanun Teklifinin Geçici 1 inci maddesinde geçen 
"kabulünü" ibaresinin "yayımını" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 10.2.2009 

Alev Dedegil (İstanbul) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Takdire 

bırakıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Kanun yazım tekniği açısından bu ibarenin kullanılması daha uygundur. 
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BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yeni geçici madde ilavesine dair bir adet önerge vardır, önergeyi 
okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 328 sayılı yasa teklifine aşağıdaki "Geçici Madde: 2"nin eklenmesini arz ve 

teklif ederiz. 

Pervin Buldan Selahattin Demirtaş Hasip Kaplan 
İğdır Diyarbakır Şırnak 

Gültan Kışanak Nuri Yaman Sırrı Sakık 
Diyarbakır Muş Muş 

Geçici Madde 2- 23. Dönemde Komisyona Danışmanlık yapmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
üyelerinden elli kişilik bir "Danışma Kurulu" oluşturulur. 

Danışma Kurulunun çalışma usulleri Başkanlık Divanı kararıyla belirlenir. 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu önergeye? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ GÜLDAL AKŞİT (İstanbul) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Efendim, bunların hemen hemen tamamı 
"Komisyonun Yetkileri" bölümünün ikinci fıkrasından itibaren düzenlenmiştir, tekrar anlamında 
olacağını düşündüğümüz için katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hasip Kaplan, buyurun efendim. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kadın Erkek Eşitliği 
Komisyonuna bu Danışma Kurulunu önermemizin birtakım nedenleri var. 

Öncelikle, bu konuda daha önce Mecliste yapılmış bazı çalışmalar var, sonra Avrupa Konseyi 
nezdinde, Avrupa Parlamentosundaki bir Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu var, ayrıca Avrupa 
Konseyinin kadın seksiyonu var, CEDAVV'ın çalışması var Birleşmiş Milletler nezdinde ve bunların 
dışında yine bölgesel paktlarla bağlantılı çalışmalar var. Bu teknik bir çalışmadır, uzmanlık 
gerektiriyor, akademi gerektiriyor, bilim gerektiriyor, bilgi gerektiriyor. Bu konularda bir yıl öncenin 
çalışmalarını öngörmek ve programlamak üzere uzmanlar ve kendi alanında çalışanların katkı 
sunduğu bir danışma kurulunu biz 23'üncü Dönemin sonuna kadar, bu Komisyon kurulduğunda bu 
Komisyona yardım etmek üzere böyle bir 50 kişilik kurulun oluşmasında yarar gördük ve sunduk. 

Şimdi, bakıyoruz, Türk Parlamenterler Birliği bünyesinde kurulan Kadın Erkek Eşitliği Danışma 
Komisyonu kurulmuştu. Burada milletvekili arkadaşlarımız da, bu kürsüde konuşanlar bunun içinde 
görev aldılar ve bu daha sonra Avrupa Birliği Parlamentosunda var olan ve ismini aynen okuyorum 
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"Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu"na... Avrupa Birliğinde "fırsat" yok, bir "fırsat" burada var, Allah 
bu Meclise kısmet eder, çoğunluğu, o fırsatı buldu mu bu "fırsat" kelimesini de bu Komisyondan 
çıkarır, kadın erkek eşitliğine götürür bunu, çünkü Avrupa Birliği Parlamentosunda da Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonuna denk gelecek çalışmaların bir yıl önceden planlanması gerekiyor. Yani şimdi 
2009'dayız, 2010'un Avrupa'da yapılacak kadın erkek eşitliği konusundaki faaliyetlerin hem 
fotoğrafını görmek hem şimdiden onu belirlemek gerekiyor. Bunun belirlenmesi ancak ve ancak bu 
konuda uzman kuruluşların katkısıyla mümkün olabilir. Nedir, geçmiş dönemlerde baktığımız zaman? 
Sağlıktan eğitime, üniversitelerden barolara, kadın derneklerinden, sivil toplum kuruluşlarından tutun 
sendikal örgütlenmelere kadar, basına kadar -özellikle basını söylüyorum- medyaya kadar önemli 
oranda nitelikli üyelerin olduğu bir Danışma Kurulu Mecliste görev yapmış. 

Şimdi, bu Komisyonun, kurulacak Komisyona böyle bir Danışma Kurulunun bir yıllık, önceden 
görebileceği faaliyet fotoğraflarını, raporlarını taslak olarak hazırlaması, vermesi; Türkiye'nin 
dünyadaki bu alanda yapılan çalışmaları önceden görüp, kendini hazırlaması ve Türkiye'nin, değil 
dünyada ve Avrupa'da yapılan kadın haklan konusundaki toplantılara sadece katılan bir üye, 
sorgulanan bir üye, sürekli kadın haklarının ihlal edildiği konusunda kafasına vurulan, kakılan bir ülke 
durumundan kurtulması için kendisinin de o ülke toplantılarında önceden görüp o fotoğrafı hem ona 
katılması, hem Türkiye'de 71,5 milyon insanın yaşadığı Türkiye'yi kadın hakları konusunda 
bulunduğu coğrafyada, Avrasya'da, iki kıtanın arasında bir köprü ülke olarak dünyaya ve Orta 
Doğu'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar kadın hakları konusunda öncülük edebilecek bir fırsatı ve 
misyonu tanıyacak bir çalışmanın altyapısını verebilir. 

Arkadaşlar, kendi kendimizi kandırmayalım. Milletvekillerinden oluşacak bir Meclis 
Komisyonunun diğer Komisyonlardan bir farkı olmayacak. Bu konuda bilimsel, akademik çalışma, 
üretim imkânı olmaz. O zaman -kendinizi- ücretsiz çalışan, gönüllü çalışan, gönüllü destek veren 
kırk tane kadın hakları Komisyonu olan bir baronun bir üyesinin olması burada size zarar mı verir, 
katkı mı sunar? KADER'den kadın temsiliyeti konusunda bir üye burada olsa zarar mı görürsünüz, 
yarar mı görürsünüz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan, devam edin efendim. 
HASİP KAPLAN (Devamla) - Üniversitelerdeki kadın kürsüsü seksiyonlarından, kadın hakları 

Komisyonlarından, üniversite kürsülerinden bir kişinin burada olması, üç ayda bir Komisyona, 
Meclise raporlar, taslaklar sunması çalışmaları verimlendirir mi, engeller mi? 

Arkadaşlar, böyle bir kurula bu Komisyonun ilk kuruluşunda gereklilik var. Daha önce 98'den 
bu yana birçok Komisyon kurulmuş Mecliste ve iş görememiş. Bunun bir denenmesinde yarar var. 
Komisyonun bu danışma kurulundan yararlanmasında yarar var. Zaten üç ayda bir toplantı yapacak 
böyle bir kurul senede dört toplantı yapar ama en azından 2010 yılına Kadın ve Erkek Eşitliği 
Komisyonu hazır olarak girer. 

Sayın Bakan, "2010 yılının sloganı nedir kadın haklan açısından?" merak ediyorum, soruyorum. 
Kadın haklan konusunda her yıl bir belgi seçilir, her yıl bir konu seçilir, akademisyenler, uzmanlar 
üzerinde çalışır, veriler gelir; meclisler karar ve etkinlik düzenler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi alalım. 

- 1 4 9 -



TBMM B: 62 25 . 2 . 2009 O: 2 

HASİP KAPLAN (Devamla) - Toparlıyorum cümlemi Sayın Başkanım. 

Böyle bir danışma kurulu, inanın, Ankara'da, Büyük Millet Meclisinde bütün dünya kadınlarını 
bir araya getirecek ortak bir belgi etrafındaki bir konferansın şimdiden ev sahipliğini yapmaya 
başlarsa bunun organize ve örgütlenmesi bir yıl sürer, bir yıl; bakın arkadaşlar, bir yıl. Bu konferansı 
düzenlemek için dahi olsa Mecliste, Ankara'da, böyle bir konferans için dahi olsa böyle bir danışma 
kuruluna Komisyonun görev vermesi, katkı istemesi, öneri alması, inanın Türkiye'deki kadın 
haklarına hem katkı sunacaktır hem de özellikle kadın haklarının en geri olduğu, en ezildiği Afrika'da, 
Asya'da, Orta Doğu'da Türkiye bunun öncülüğünü yapacaktır 

"Öncü ülke olmak boş laflarla olmaz." diyoruz. Bu benim uluslararası hukuk çalışma ve 
deneyimlerimle gördüğüm yararlı bir öneridir. Bunu bilgi ve oylarınıza sunduk. Ben yararlı olacağına 
inanıyorum. Bu, parti çıkarı söz konusu değildir. 

Teşekkür ediyorum. (DTP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaplan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

7'nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz istemi yok. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Canan Arıtman var efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Arıtman. 
CHP GRUBU ADINA CANAN ARITMAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tasarının yürürlük maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclise kurumsal saygılarımızı sunarız. 

Bu yasa tasarısının l'inci maddesi üzerinde yaptığım konuşmada, ülkemizde kadınların 
eğitimden sağlığa, iş yaşamından siyasal katılıma kadar yaşamın her alanında maruz kaldıkları 
eşitsizlikleri, hak ihlallerini, rakamlar vererek, uluslararası örgütlerin raporlarından alıntılar yaparak 
anlattım. Aslında bu kadar uzun uzadıya anlatmaya da gerek yoktu; şöyle etrafınıza bir bakın, 
baktığınız her alanda bu eşitsizliği, bu derin eşitsizliği görürsünüz. Şu bulunduğumuz mekânda yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde eşit miyiz? Biz kadınlar yüzde 9, siz erkekler yüzde 91. Yerel 
parlamentolarda biz kadınlar yüzde 1, siz erkekler yüzde 99. 

Nüfusun yarısını oluşturan biz kadınları hâlâ siz erkekler temsil ediyorsunuz ama bu erkek 
meclislerde alınan kararların, çıkarılan yasaların meşruiyetinin gerçek demokrasilerde ne kadar 
tartışmalı olduğunu hiç düşünüyor musunuz? Kadınların kaderini, tüm yaşamını etkileyecek kararlan 
siz erkekler alıyorsunuz. Sözde demokrasi var ama kadınların kaderi siz erkeklerin insafına terk 
edilmiş durumda. Ee bu insaf mekanizmasının da ne ölçüde çalıştığının pek çok örneğini gördük, şu 
Komisyonun adında bile gördük. Evet, bu Anayasa Komisyonunda tüm partilerin anlaşması, oy 
birliğiyle karar almasına karşın etik kurallarını hiçe sayıp Genel Kurulda bunun bir önergeyle, AKP 
önergesiyle adını değiştirdiniz. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, daha kurulmadan işlevini ve 
Komisyona yüklenen anlamı daraltıcı bir değişiklikle karşı karşıya kaldı ve "Fırsat Eşitliği" adı 
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verilerek ismi de, misyonu da indirgenmiş oldu. AKP milletvekillerinin isteği üzerine yapılan bu 
değişikliğin kadın erkek eşitliği düşüncesinden duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını ve bu nedenle 
de masum bir değişiklik olmadığını düşünüyoruz. 

Çağdaş dünyada fırsat eşitliği yaklaşımı yetersiz bulunmaktadır. Gerçek yaşamdaki koşullar 
açısından eşit olmayanlara eşit fırsat tanınmasının yeterli olmayacağı çok açık ortadır. Bu nedenle 
çağdaş demokrasilerde artık fırsat eşitliği yaklaşımı terk edilmiş, bunun yerine fırsat önceliği ya da 
pozitif ayrımcılık yaklaşımları getirilmiştir. Çünkü amaç mevcut eşitsizlikleri giderecek önlemleri 
alabilmektir. Hep söylüyoruz, fırsat eşitliği eşitler arasında söz konusudur. Yaşamın her alanında 
eşitsizliklerle karşı karşıya olan kadınların öncelikle pozitif ayrımcılık uygulanarak fiilî eşitliğinin, 
sonuç eşitliğinin sağlanması gereklidir, fırsat eşitliği ancak bundan sonra kullanılabilecek bir 
mekanizmadır ve dolayısıyla "fırsat eşitliği" ancak Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun bir alt başlığı 
olabilir. Zaten bu "fırsat eşitliği" ismiyle "Eşitlik olmasın." politikasını güttüğünüzü çok açık bir 
şekilde görüyoruz. Bir "ve" kelimesinin bile eklenmesine şiddetle karşı çıktınız. Aslında içinizden 
gelen, istediğiniz "kadın erkek fırsat eşitsizliği" diyebilmek ama bu kadarına da cesaret edemediniz. 
Zaten "Adı o olmuş bu olmuş fark etmez." demekle gerçek amacı gizlemek çabasındasınız ve "fırsat 
eşitliği" demekteki gerçek amacınız, bunun altındaki gerçek, kota uygulamalarını engelleyebilmektir. 
Kadın erkek eşitliğinin gerçek anlamda sağlanmasından, yaşama geçmesinden yana değilsiniz, 
yanaymış gibi yapıyorsunuz. Pozitif ayrımcılık politikasına aslında kesinlikle karşısınız. Zaten bu 
konuya bakış açınızı Anayasa değişikliklerinde açıkça görmüştük. Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
konuda verdiği pozitif ayrımcılığı öneren, 10'uncu maddeye bunu koymayı öneren teklifine şiddetle 
karşı çıkmıştınız ve kalkıp Anayasa'ya "Kadın erkek eşittir. Devlet, bu eşitliği sağlamakla 
yükümlüdür." diye yazdınız. Yazdınız de ne oldu? Anayasa'mıza göre zaten kadın erkek eşitti, tekrar 
tekrar yazmakla ne değişti? Sonuç eşitliği sağlanabildi mi? Hayır, sağlanamadı. Anayasa'ya "Pozitif 
ayrımcılık eşitliğe aykırı değildir." diye yazmadan Siyasi Partiler Yasası'na, Seçim Kanunu'na 
cinsiyet kotasını koyabilir misiniz? Hayır, koyamazsınız. Zaten Anayasa'ya sözde eşitliği yazdınız 
da beş yılda, altı yılda ne oldu? Devri iktidarınızda eşitlik konusunda bir yılda on altı sıra geriye 
gittik, dünya listelerinin sonlarında sürünüyoruz. İktidarınızda, kadınlar da ülkemizde geriye 
gitmektedir. 

Bakın, geçen hafta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddete dair araştırmanın sonuçları 
açıklandı. Buna göre, hâlâ ülkemizde 10 kadından 4'ünün, evli kadınların yüzde 50'sinin şiddete 
uğradığı ortaya çıktı. Üstelik her 10 kadından l'inin hamileliği sürecince fiziksel şiddete maruz 
kaldığı da görüldü. Bu ne büyük acımasızlıktır. Bir de her fırsatta "Cennet anaların ayağı altındadır." 
dersiniz. Kadınlarımızı öteki dünya ile avutmayı bırakın da önce bu dünyada onları erkeklerin tekme 
tokadından, ayağı altında ezilmekten kurtaralım. 

Bu Komisyonun yasalaşması sürecinde kadın sivil toplum örgütlerinin de fikrini, katkısını 
almadınız. Meydanlarda demokrasi nutukları atıyorsunuz ama uygulamaya gelince demokrasiyi de 
teğet geçiyorsunuz. Türkiye'nin dört bir tarafından kadın örgütleri, Komisyonun isim değişikliğiyle 
ilgili itirazlarını Bakanlığa, tüm siyasi partilere iletti, fakslar çektiler, basın duyuruları yayınladılar; 
görmezden, duymazdan geldiniz. Kadınlar, yapılan değişiklik ile Komisyonun işlevi ve amacı 
doğrultusunda çalışmayacağı haklı endişesini duyuyor. Biz, bu kürsüde kadınların sözünü 
söyleyeceğiz, dedik. Bakın, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ne diyor: "Türkiye'nin taraf 
olduğu üst hukukumuz olan CEDAW sözleşmesinin 4'üncü maddesinde ifade edildiği üzere, kadın 
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erkek eşitliği konusunda hedeflenen, sadece yasal dayanağı olan fırsat eşitliği değil, aynı zamanda 
sonuçlarda da fiilî eşitliktir. Taraf ülkelerde yıllar boyu yapılan tüm uygulamalar, yasal yani dejure 
eşitliğin yeterli olmadığını göstermiştir. Yasal olarak sağlanan haklar ile kadınlara sadece fırsat 
verildiği, eşit fırsatların sonuçsal eşitliğe dönüşebilmesi için farklı yöntemlere ihtiyaç duyulduğu 
artık bilinmektedir. Söz konusu yöntemlerin en başında ise, yine CEDAW sözleşmesinin 4'üncü 
maddesinde yer alan geçici özel önlemlerin alınması gereklidir. Bu nedenle, Komisyonun adının 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak değiştirilmesinin, yukarıda sunulan gerçekliklerle 
bağdaşmadığını belirterek, uzun yıllardır oluşturulması için büyük mücadeleler verilen Kadın Erkek 
Eşitliği Komisyonunun, Hükümetin başından beri benimseyemediği geçici özel önlemlere ilişkin 
önlem alma güdüsü gölgesinde olmadan sunulan tüm bu gerçeklikler ışığında ülkemizde kadın ve 
erkeklerin gerek yasal gerekse de fiilî uygulamalarda eşitliği ile son bulmasını temenni ediyoruz." 

Evet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun bu sözleri üzerine fazla bir söz söylemeye 
gerek yoktur. Kadınların bu sözünü duyun ve lütfen gereğini yapın. "Kadın erkek eşitliği" sözünden 
de bu kadar rahatsız olmayın. Yaşamı kadınlarla eşit paylaşmak, inanın, siz AKP'li beylerin de 
yaşamını güzelleştirecektir. Bakın, kadın sorunu aslında toplumun sorunudur. Kadın sorunu bir 
demokrasi sorunudur. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, ülkemizin demokratikleşme ve toplumsal 
kalkınma sürecinin hızlandırılması ve AB'ye giriş sürecinde son derece önemli bir adımdır, ama fiilî 
yani defakto eşitliği sağlamadan AB'ye giremeyiz. AB'yi kandıramazsınız. AB'ye girme konusunda 
gerçekten samimi iseniz gereğini de yapacaksınız. 

Bakın "fırsat eşitliği" mevcut eşitsizlikleri devam ettirdiği için bugün pek çok AB ülkesi bu 
kavramı artık kullanmamaktadır. Komisyonun adındaki "Fırsat Eşitliği" ibaresinden vazgeçmezseniz 
Türkiye'deki kadın dernekleri AKP'yi, AKP Hükümetini Avrupa Birliğine şikâyet edecektir. Bu da 
bilginizde olsun. Çünkü kadınlar fırsat değil gerçek eşitlik talep ediyor. 

Bakın geliniz hâlen imkân varken gerekli düzenlemeyi yapalım. Bir teklifle bunu tekrar "Kadın 
Erkek Eşitliği Komisyonu" olarak düzenleyelim, tasarının yürürlük maddesini de bu şekilde 
oylayalım. 

Dinlediğiniz için teşekkür eder, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arıtman. 

7'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8'inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 8- Bu kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adıyaman Milletvekili 

Şevket Köse. 
Sayın Köse, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

328 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin -yürütmenin- 8'inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi en içten saygılarımla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, kadının aile yaşamının yanında toplumsal yaşamdaki yerini uzun 
zamandır tartışmaktayız. Bu konuda net çözümlere ulaşıldığını söylemek yanıltıcı olacaktır. Kadının 
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siyasete girmede, iş yaşamında rahat ve etkin olmada ve hatta çok zaman kendini ifade etmekte 
yaşadığı sorunlardan birçoğu hâlâ devam etmektedir. 21'inci yüzyılın içinde bunların yaşandığını 
konuşuyor olmak bile insana üzüntü vermektedir. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 2004 yılında Anayasa'nın 10'uncu maddesine bir fıkra eklendi. 
Bu fıkrada "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür." hükmü anayasal statüye kavuştu. Yalnız bu Anayasa maddesinin yerine 
getirilebilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmadı. İşte, kurulacak olan bu Komisyon birçok 
yeniliğin ve hareketin de başlangıcını sağlayabilir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde kadının eşit statüye gelebilmesi için sadece Komisyon kurulması 
yetmeyecektir. Her şeyden önce, ülkemiz bireylerinin yeterli ekonomik refaha ulaşması 
gerekmektedir. Ülkemiz ise bu gidişten çok uzak bir görüntü çizmektedir. 

Biliyorsunuz dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanmaktadır ve bundan en çok etkilenen 
ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Ne ilginç ise krize önlem almayan ülkelerin başında da 
ülkemiz gelmektedir. Oysaki ekonomimiz her yerde uyarı vermektedir. Bakınız, Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 645 bin kişi artarak 2 milyon 995 bin kişiye yükseldi. 
Mevcut işsizlerin yüzde 17,5'unu, yani 524 bin kişisini kasım ayı döneminde işten ayrılanlar 
oluşturmaktadır. 

Sayın Başbakan geçtiğimiz pazar günü Adıyaman'daydı. Bu konuya değinmeden geçmek 
istemiyorum. Değerli milletvekilleri, Adıyaman'da Sayın Başbakanın yaptığı konuşmanın sonucuna 
baktığımız zaman, bırakın kadın erkek eşitliğini, ülkemizde bu şartlarda herhangi bir erkeğin de 
yaşamasının ne denli zor olduğunu görebiliriz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin Başbakanı ülkemizin borçlarının ödendiğini 
söyledi Adıyaman'da. Allah aşkına soruyorum arkadaşlar sizlere: Bu ülkede AKP iktidara gelmeden 
önce 200 milyar dolar civarında borç varken günümüzde bu borç 550 milyar dolar civarına gelmiştir. 

AHMET YENİ (Samsun) - Konuya gel konuya! 
ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Borç ödendiyse bu rakam ortaya nasıl çıktı? Yoksa Sayın 

Başbakan bizleri mi kandırıyor? 
Adıyaman'da kapanan iş yeri sayısı bütçe görüşmeleri zamanında yoğun tartışmalara neden 

olmuştu. Bunun üzerine, Sayın Başbakana bir yıl içerisinde Adıyaman'da açılan ve kapanan iş yerleri 
üzerine bir soru yöneltmiştim. Aldığım yanıt oldukça üzücüdür. Örneğin 2008 Ocak ayında 
Adıyaman'da kurulan iş yeri sayısı 32'dir. Şimdi vereceğim rakama lütfen dikkat ediniz. Aynı ay 
içerisinde Adıyaman'da kapanan iş yeri sayısı 434'tür. 2008 yılı Kasım ayına kadar Adıyaman'da 
kapanan iş yeri sayısı 470'tir. Elinizi vicdanınıza koyunuz ve söyleyiniz: Adıyaman'da işsizlik yok 
mu? Ülkemizde ekonomi iyiye mi gidiyor? İnsanlar çocuklarının cenazesini kaldıramıyor, kendisini 
yakıyor. Kapıda haciz memurunu gören insanlarımız kalp krizinden ölüyor. Size soruyorum: 
Memleket iyiye mi gidiyor? 

Değerli arkadaşlar, ülkemiz, tarım alanında gittikçe dışa bağımlı hâle gelmektedir. 
Yunanistan'dan pamuk alıyoruz artık. Sayın Başbakan mitinglerde neden bunlardan bahsetmiyor? 
Adıyaman'ın başta tarımsal üretimi olan tütün yok edildi, Sayın Başbakan bundan niye bahsetmedi? 
Daha alternatif ürün yetiştirilmeden tütün üretimi öldürüldü. Yabancı sermaye düşünülüyor, fakat 
köylümüz umursanmıyor. Yabancı tekeller lehine, yurttaşlarımız aleyhine düzenlemeler yapılıyor. 
Sayın Başbakan mitinglerde biraz da bunları anlatsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Başbakan, 
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tarımsal elektrik borcu olan Adıyamanlılardan bahsetsin biraz. Adıyaman'da yaklaşık 2.200 kişi 
tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanmaktadır. Bu vatandaşlarımızın devlete toplam 40 milyon YTL 
borcu bulunmaktadır. Çiftçimize bu durumda "Kriz yoktur." diyebilir miyiz? 

Sayın Maliye Bakanına soruyorum, henüz bu elektrikten KDV oranının düşürülmesi ya da 
çiftçilerin desteklenmesi gibi gündemlerinin olmadığının yanıtını verdi bana. Krizi böyle mi 
atlatacağız? Böyle mi yeneceğiz yoksulluğu, böyle mi yeneceğiz işsizliği? 

Adıyaman'da esnafı besleyen köylüdür. Köylü ürününü satar, bedelini alıp harcar ve ekonomi 
çalışırdı Adıyaman'da. Şimdi ise köylünün harcayacak parası yok. Önceden tütün işliyor ve satıyordu. 
Alternatif ürünü yetiştirmeden tütün öldürüldü, köylü ve dolaylı olarak esnaf da işsiz kaldı ve perişan 
bir vaziyettedir Adıyaman'da. 

Değerli milletvekillerini, daha önce bu kürsüden sık sık GAP konusundaki düşüncelerimi 
ilettiğim için bu konuya fazla girmiyorum. Adıyaman'da sorun o kadar çok ki, anlatmak için saatlerce 
konuşmak lazım. Örneğin protokol yolu yarım bırakıldı, çalışmalar kesildi. Bu yol yapılmadığı gibi, 
"Kırkgöz yolu" dediğimiz ve onlarca köye ulaşım sağlayan yolun hâli içler acısıdır, o da herhangi 
bir çalışma yapılmadan durdurulmuş vaziyettedir. Size soruyorum: Adıyaman'da böyle mi ekonomik 
gelişme sağlayacaksınız? Adıyaman bu yollarla mı kalkınacak? Türkiye bu yollarla mı kalkınacak? 

Değerli milletvekilleri, siz bir iş adamı olsanız bu şartlarda bu ile yatırım yapar mısınız? Doğru 
düzgün teşvik sistemi yok, tarım öldürülüyor ve Hükümet krizle mücadele ettiğini söylüyor ama 
Hükümet bence milletle ve bizlerle dalga geçiyor. Hükümet, içinde bulunduğumuz durumdan ders 
çıkarmalı ve gerekiyorsa ekonomik olarak da bir seferberliğe girişmelidir. Hükümet, kendisini 
eleştiren basın ve medya kuruluşlarıyla uğraşmayı bıraksın da işçinin, köylünün, iş adamının hâline 
baksın, bunları düzeltmek için önlemler alsın. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan pazar günü Adıyaman'da "Bitirilmeyen projeleri biz 
bitiriyoruz." dedi. Başbakan diyor ama Adıyaman'dan her gün telefon alıyorum, her Adıyaman'a 
gittiğimde de görüyorum bunları, ne projeler başlatılmıştır ne de projeler bitiyor. Bitmeyen Besni 
Spor Salonunu daha yeni gündeme taşıdım, kaçıncı kez ihalesi yapıldı fakat daha hiçbir ilerleme yok. 

Ayrıca, defalarca kez sordum: Koçali ve Çamgazi barajları ne olacak? Adıyaman'ın 
kalkınmasında en büyük katkısı olacak, GAP projesi ayağında olan Adıyaman'ın bu Koçali ve 
Çamgazi barajlarının bir an önce bitmesini istiyorum. Bu iki barajın yapımı Adıyaman'ın tarımsal 
anlamda büyük bir atılım yapmasını sağlayacaktır. Daha doğrusu, Adıyaman'ın kaderini de 
değiştirecek. Yalnız, bu barajlar hakkında sorduğum soruların hiçbirine tam bir yanıt almış değilim, 
verilen yanıtlarda mutlaka eksiklikler oldu. 

Sadece Koçali ve Çamgazi barajları için bu tabloyla karşılaşmıyoruz, Adıyaman'ı Diyarbakır'a 
bağlayan bir köprü var, ismi "Nissibi Köprüsü" ya da "Atatürk Köprüsü" olarak geçmektedir. Bu 
köprü Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu ile irtibatını sağlayacaktır, bir başka deyişle Adıyaman'ı 
kapalı bir kutu olmaktan kurtaracaktır. Nissibi'nin neden bitirilmediğini sorduğumda da doğru düzgün 
yanıt alamadım. Gerçi sonradan neden yanıt alamadığımı anladım: Başbakan geçen pazar günü 
Adıyaman'daydı, bir yurttaşımız Nissibi Köprüsü'nün ne olacağını, nasıl bitirileceğini sordu; 
Başbakanın yanıtı ise oldukça ilginçti, Sayın Başbakan konunun ne olduğunu bilmediğini söyledi 
mitingde. Demek ki kimse bu sorunlardan bahsetmiş değil. Kimse Sayın Başbakana "Adıyaman'a 
gidiyorsun, Nissibi diye bir köprü var, bu köprüyü bitirmediniz." diye bahsetmemiştir. Oysa ben 
Sayın Bakana ve Sayın Başbakana da önce ilettim konuyu, her zaman olduğu gibi sonuç alamadım. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan Adıyaman'da hayırsever bir vatandaşımızın yaptırdığı yurdu 
hizmete açtırdı. Her ne hikmetse biz Başbakanımızı devlet yurdu açarken göremiyoruz. TOKİ'nin 
yaptırdığı ve binlerce öğrencinin barınma sorununu çözecek yurtların açılışını da dört gözle 
bekliyoruz. Sayın Başbakanım, Hükümetiniz de yurt yapsa ve öğrencilerimiz barınma sorunu 
yaşamasa çok iyi olur diye düşünüyorum. 

Tüm Türkiye'de susuz köy kalmayacağı vaadini de sık sık duymaktayız. Arkadaşlar, 
Adıyaman'da elli iki köyün musluğunda su akmıyor. Bu köylerden biri de benim doğduğum, 
büyüdüğüm ve beni buraya gönderen köyümdür. Suyu akmıyor. Evet, bunu bir kez daha söylüyorum. 

Aldığım bilgilere göre Gerger ilçemizde otuza yakın okulun tuvaleti yok. Bu ayıptır 21'inci 
yüzyılda. Çocuklarımız İlk Çağ şartlarında eğitim görüyorlar. Adıyaman'a gidip okulları bizzat 
yerinde görüp ve rapor hazırlayıp getirip sizlere sunacağım. 

Başbakan sağlık konusunda büyük atılımlar atıldığından bahsetti. Oysaki Adıyaman'da 700 bin 
civarında insan yaşıyor, 320 bin insan yeşil kartlıdır. Peki, nüfusun yüzde 50'si yeşil kartlı olan bir 
ilde kalkınmadan bahsedebilir miyiz? 

Her evde 1 üniversite mezunu, 2 tane lise mezunu var, gençlerimiz boş geziyor, işsiz geziyorlar. 
Vatandaşlarımız artık iş istiyor, sadaka istemiyor, kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyorlar. Gıda 
torbası, beyaz eşya değil, ekmek paralarını kazanacakları iş istiyorlar. Artık süslü laflar karın 
doyurmuyor, halk "Yeter" diyor. Sayın Başbakan Adıyamanlıların gözünün içine bakarak 2007 
yılında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Köse, son bir dakikanızı veriyorum efendim. 
ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kadınların hiç bahsi geçmedi ama neyse! 
ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Peki, sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başbakanımız diyor ki: "Her evde tencere kaynıyor, soba yanıyor." Sayın Başbakanım, 

evlerde yanan soba değil, insanların içi yanıyor, insanların sabrı tükeniyor. 
Değerli arkadaşlar, artık Adıyaman'da, Türkiye'de vatandaş şarkı dinlemek istemiyor, artık dansı 

görmek istiyor. Yani icraat istiyor, sadaka istemiyor, onurunu, şerefini kurtaracak iş istiyor. Bunları 
deşifre etmeden bunlara iş imkânları sağlayınız. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Köse. 
Sayın Köse, gündem dışı konuşmanıza imkân verememiştim ama konuştunuz bu konuda! 

Gündem dışı istemi vardı çünkü. (Gülüşmeler) 
Teşekkür ederim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, kadın erkek eşitliğine çok uygun bir konuşma 
yaptı! 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Böylece, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
(AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanımız teşekkür konuşması yapacaklar. 
Buyurun Sayın Çubukçu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve yaklaşık üç haftadır dördüncü oturum olarak görüşmeye 
çalıştığımız Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurulması Konusundaki Kanun Teklifi'nin kabul 
edilerek yasalaşmış olmasından duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinize öncelikle teşekkür 
ediyorum. 

Gerçi, son konuşmacımız Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin de 
keşke böylesine önemli, global, evrensel bir soruna yönelik olarak, şu Meclis çatısı altında kurmaya 
çalıştığımız kadın hakları üzerinde konuşma yapmasını tercih ederdik her ne kadar Adıyaman'ın 
sorunlarını önemsiyor isek de... 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Bakan, Adıyaman'daki hanımlar adına 
yaptı. 

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (Devamla) - Keşke, Cumhuriyet Halk Partili bir başka 
kadın milletvekilinin yaptığı fedakârlığın -bence, söz almayarak bu konuda- kadınların yaptığı 
fedakârlığın yanlış anlaşıldığını ve bence kötüye kullanıldığını düşünüyorum, bunu bir kez daha 
söylüyorum. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Fırsat bulamadı, fırsat... 
DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (Devamla) - Dolayısıyla, bilindiği üzere "toplumsal 

cinsiyet eşitliği" kavramı, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeni bir kavramdır ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğini, kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğini, uluslararası topluluk tarafından kabul 
edilen değerleri ve standartları belirten birbirinden ayrılmaz ilkelerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
ana plan ve politikalara dâhil edilmesi ise kadınların ve erkeklerin haklardan, fırsatlardan, 
imkânlardan ve kaynaklardan eşit yararlanmalarını, karar alma mekanizmalarına eşit erişimlerini ve 
bunlar üzerindeki kontrollerini sağlayan bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan ve 
politikalara dâhil edilmesinin nihai amacı kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların sağlanmasıdır. Ama 
ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı tam olarak 
sağlanamamış, günümüz dünyasında önemli evrensel sorunlardan birisidir. Bu sorunun ülkeden 
ülkeye niteliği değişse de, oranı değişse de dünyanın pek çok yerinde kadınlar hak kazanımı ve 
uygulamalar konusunda birçok eşitsizlikle karşı karşıya bulunmaktalar. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, kadın erkek 
eşitliğinin hayatın her alanına hâkim kılınması, ulusların ilerlemesi ve sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması, çağdaş ve demokratik bir toplum düzenine erişilebilmesi önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, 
devletler, kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin 
sağlanmasında uygun yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, toplumda farkıridahk ve duyarlılığın 
artırılması hususlarında önemli rollere sahiptirler. Bu nedenle bugün Meclis çatısı altında kadın haklarının 
korunması, geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde uluslararası 
gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek, kendisine 
esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 
kanun tasan ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameler hakkında ihtisas Komisyonlarına görüş 
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sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu"nun kuruluş, 
görev, yetki ve çalışma usul esaslarını düzenleyen kanun teklifinin kabulü konusunda göstermiş 
olduğunuz destek için, hassasiyet için, duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. 

Öncelikle ülkemizde bu alanda çok uzun yıllardır mücadele vermiş olan kadın sivil toplum 
örgütleri ve öncelikle Parlamento çatısı altında görev yapan -biraz pozitif ayrımcılık yapacağım-
öncelikle kadın milletvekillerine, daha sonra tüm gruplara teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündemin üçüncü sırasında yer alan Kahramanmaraş Milletvekili Veysi 

Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin, Kadastro Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin, 
Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu'nun 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu 'nun; 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 
5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 2/270, 2/277) (S.Sayısı: 272) (x) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Şimdi, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 'inci maddeyi okutuyorum: 

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi 
tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan 
kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan 
üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya 
Milletvekili Atila Emek. 

Sayın Emek, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ATİLA EMEK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde değişiklik yapılmasını öngören teklifin l'inci 
maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi 
grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

(x) 272 S. Sayılı Basmayazı 24/2/2009 tarihli 61 'inci Birleşim Tutanağı 'na eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, Hollanda'daki uçak kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Al
lah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diler, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletirken bütün 
milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun diyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yapılması istenen değişiklikle özel mülkiyete konu taşınmazlara yapılacak müdahaleye karşı şikâyet 
üzerine soruşturma açılması amaçlanmıştır. Bu değişiklik ihtiyacı neden ve niçin doğmuştur? Turizm 
bölgelerinde ve özellikle seçim bölgem Antalya'da turistik işletmelerin, deniz ile işletme arasında 
kalan sahil bandı ve kumsal üzerinde sabit eser niteliğinde olmayan, güneşten ve kumdan yararlanmak 
üzere konulan şemsiye ve şezlongların kamusal alanı da işgal ettiği gerekçesiyle tüm işletme 
sahiplerine cezai kovuşturma açılmış ve işletme sahipleri yapılan yargılamalar sonunda yüksek oranda 
ceza ile cezalandırılmıştır. Hâlen çok sayıda dava mahkemelerde devam etmektedir. Özellikle Alanya, 
Manavgat, Kemer bandında bu çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu 154'üncü madde karşılığı olan eski Ceza Kanunu'nun 
513'üncü maddesinde öngörülen suç ve cezai yönüyle böyle bir durum söz konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, aslında uygulamada, şimdiye kadar işletme sahipleri kamusal alanı geçici 
olarak işgal etmeleri karşılığı hazineye belli oranda ecri misil ödeyegelmişlerdir. Türk Ceza 
Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 154'üncü madde nedeniyle ecri misil yanında az önce ifade 
ettiğimiz gibi cezai kovuşturmalar ve ceza tertipleri devam etmektedir. Bu durum işletme sahipleri 
ve işletmeler üzerinde ciddi sorun yaratmaktadır. Ülkenin millî ekonomisine büyük katkı sağlayan 
turizm sektörü üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ayrıca, sivil toplum ve kamu kuruluşlarına 
ait kamp, dinlenme tesisi ve tatil köyleri ve yine yurttaşlarımızın bireysel yaptıkları kimi yapıtlar 
üzerinde de bu durum söz konusudur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konunun yarattığı olumsuzlukları seçim bölgem olan 
Antalya'da ve Antalya'nın tüm turistik bölgelerinde işletmecilerle sektör kuruluşlarının yöneticileri 
ve yurttaşlarımızla yaptığımız toplantılarda gözledik ve tespit ettik. Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü 
maddesinin bu şekilde uygulanmasıyla yurttaşların turizm sektörünün ve tüm işletmecilerin ne denli 
sıkıntı içinde olduklarını gördüm. Bu sorunun çözülmesi için Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü 
maddesinde değişiklik yapılması ihtiyaç hâline gelmiş olmakla bu değişikliği öngören teklife teklif 
sahibi olarak imza attım. Bu değişikliğin ortaya çıkan sorunları çözeceğine ve sıkıntıları ortadan 
kaldıracağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan değişikliğin turizm sektörünün ve sektöre bağlı 
işletmecilerin sorunlarını çözmeye yönelik olup bir bakıma millî ekonomimizin temel sektörlerinden 
biri olan turizmin sorunlarının çözümüyle de millî ekonomiye katkı yaptığı gibi toplum yararına bir 
çözümü de gerçekleştirmiş olacağız. Kimi çevrelerin hazine arazileri, kamu malları üzerinde ruhsatsız 
yapılmış sabit eserlerin affına yönelik veya imara aykırı yeni sabit eserlerin inşası yoğunlaşacağı 
yolundaki görüş ve düşüncelerinin haklı bir yanı olmadığı gibi akla ve mantığa uygun bir yanı da söz 
konusu değildir. Bu değişiklik ne af getiren bir tekliftir ve ne de kamu malları üzerinde birilerine 
sabit eser niteliğinde hak kazandıracak yolu açmaktadır. Yaşanılan trajik bir sorunun ve özellikle 
önemli sektörümüz olan turizmi olumsuz yönde etkileyen işletme sahiplerinin cezai tehdidi altında 
tutan bir durumu ortadan kaldırmak ve gerek yurttaşlarımızı ve gerek de yurt dışından ülkemize gelen 
konuk turistlerin kumsaldan ve güneşten yararlanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 
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Bu konu önümüzde ciddi bir sorun olarak durmaktadır. İşletme sahipleri ceza almışlardır. 
Dosyalar mahkemelerde ve yüksek yargıda derdest bulunmaktadır. Bunun devamına "evet" demek, 
işletme sahiplerine tesislerinizi kapatın, turizme son verin anlamına gelecektir. Uygulamada ortaya 
çıkan bu sorunu çözmek yüce Meclisin ve siz değerli milletvekillerinin görevidir. Şimdi bu görevi 
hep birlikte yapmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bizim temel anlayışımız, kamu 
mallarının hiçbir şekilde vurguna, talana, yağmaya feda edilmemesidir. Bu konudaki hassasiyetimiz 
her zaman vardır ve var olacaktır. Hiç kimsenin hukuken hakkı olmayan bir durumu elde etmesi 
bizim anlayışımıza göre mümkün değildir. Bu değişiklikle yapılan birilerine kamu mallarını talan 
ettirmek ve yağmalatmak değil, o kamu mallarını olduğu gibi koruyarak yararlanmaya ve bu 
yararlanmanın da turizm sektörü gibi önemli bir alanda ecri misil karşılığı geçici olarak kullanılmasını 
sağlamaktır. Bunun dışında bir düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ne olanak tanırız 
ne de böyle bir düzenlemenin yanında oluruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu değişiklikle, toplumsal sorun hâline dönüşen ve 
uygulamadan kaynaklanan bir duruma çözüm getirmekteyiz. Bu değişikliğin, yargıda devam etmekte 
olan ve turizm işletmecilerini zorda bırakan derdest davaların sona ermesini sağlaması açısından 
toplum yararı olacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle dün, burada tartışıldı. Sayın Bakan Antalya Milletvekili, ben de 
Antalya Milletvekiliyim. Seçim bölgemizde yaptığı konuşmalar toplumda ve tüm Türk kamuoyunda, 
basında tartışıldı. 

Şimdi, Sayın Bakan deneyimli bir siyaset adamı ve Adalet Bakanı. Sayın Bakan Varsak'ta, 
Antalya'nın Varsak yöresinde bir açılışta konuşuyor değerli arkadaşlarım ve orada konuşmasında 
özellikle Türkiye'nin temel sorunlarından biri olan ve toplumu çok yakından ilgilendiren 2/B'ye 
giriyor. Bakınız nasıl giriyor: Diyor ki: "Bir süre önce Tapulama Kanunu'nda önemli bir değişiklik 
yaptık. Şimdi, alanlar tespit edilecek. Ama buna bağlı olarak asıl 2/B'yi getireceğiz ve 2/B'de 
vatandaşlara imkân tanıyacağız -aynen kendi ifadesi- ancak bunların çözülmesi için bizimle uyumlu 
çalışacak yerel yöneticileri seçmeniz gerekiyor." Sayın Bakan, siz eğer vatandaşa 2/B alanlarını zilyet 
ve tasarruf ettikleri yerleri verme şartını, koşul olarak sizi belediyeleri kazandırmasına bağlıyorsanız, 
bu tehdit değil, bu baskı değil de nedir Sayın Bakan? Yani, şimdi, üstelik Adalet Bakanısınız. Eğer bu 
konuşmalarla seçim yarışmasına gireceksek, lütfen, Sayın Bakan, Bakanlığı, devleti bırakın, 
milletvekili olarak Antalya'da bunları tartışalım. Bakınız, eğer genel seçim olsa idi, siz, şimdi bir 
partiye bağlı bakan olarak o koltukta olmayacaktınız. Ama böylesine etik olmayan bir durumu, kendi 
kendinizi sorgulayıp böyle bir davranış içinde olmamanız gerektiğinin gerekçesi bile burada vardır. 
Şimdi, çıkacaksınız seçim bölgesinde, bir Bakan olarak ve üstelik Adalet Bakanı olarak, bu cümlelerle, 
bu söylemlerle vatandaşın oyunu etkilemeye çalışacaksınız! Bu baskıdır, bu tehdittir, evet bu şantajdır 
Sayın Bakan. Bu nedenle üzüntülerimi ifade ediyorum. Bunu değerlendirmenizi istiyorum, gözden 
geçirmenizi istiyorum. Antalya'da bunları çok tartışacağız, çok konuşacağız. Ama bilmelisiniz ki... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Emek, devam edin. 
ATİLA EMEK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
...bu tehditlerle hiçbir zaman bir sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Antalya'da bunları 

konuşacağız. O bakımdan Sayın Bakan, bundan sonra Antalya' daki seçim çalışmalarınızda da 
beyanlarınızda da vatandaşın özgür iradesini ipotek altına alacak... Seçimi göstermelik olmaktan 
çıkartıp milletin özgür iradesiyle sandıkta oyunu kullanacağı ortamı İktidarınız da siz de gerçekleştiriniz. 
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Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Emek. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu. 
Buyurun Sayın Çobanoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA METİN ÇOBANOĞLU (Kırşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

272 sıra sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapan Kanun Teklifı'nin 1 'inci maddesi üzerine Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, Hollanda'da uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı 
diliyorum. Yine, bu kazadan yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün üzerinde görüşmeler yaptığımız bu teklif, özellikle Antalya 
milletvekillerinin hazırladıkları bir teklif şeklinde Komisyonumuza gelmiş, daha sonra da Genel 
Kurula indirilmiştir. 

Tabii, bu teklifin içeriğine baktığımızda, Antalya özelinde -özellikle Kepez bölgesinde ve sahil 
şeridinde- Kepez bölgesinde vatandaşlarımızın, sahil şeridinde de turizmci, turizm yatırımı yapmış 
iş adamlarının problemlerinin olduğunu biliyoruz. Antalya Milletvekilleri olarak Antalya'nın bu tür 
problemlerinin çözümünde mevcut milletvekillerinin tamamına yakını bu teklife imza vermişler ve 
bugün de burada görüşülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tabii, Antalya'da ve Türkiye'de bu tür problemlerin çözülmesine parti 
grubu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak karşı değiliz ama bu problemi çözerken başka 
problemlerin de arkasından getirilmesini de çok da doğru bulmuyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: 
Bu teklifte imzası bulunan Sayın Hüseyin Yıldız, Antalya Milletvekilimiz, kendisiyle de defalarca 
konuştuk, Antalya Milletvekili olarak... Antalya'daki turizmcinin, Kepez'de yaşayan 
vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesinde tabii ki katkısı olacak ama bu problemi çözerken 
Türkiye'ye şamil, Türkiye genelinde bir yağmaya neden olacak bir şeye de vesile olmanın doğru 
olmadığını belirtmek istiyorum. 

Şimdi, bu kanun ne diyor: Bu kanun, bir hakka dayanmaksızın kamu veya özel kişilere ait 
taşınmaz mal ve eklentileri üzerinde kısmen ve tamamıyla malikmiş gibi işgalde bulunan ve bu 
taşınmazın sınırlarını değiştiren, bozan ve asıl hak sahibinin kullanmasına engel olanlar hakkında 
altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiriyor. Bu kanun vesilesiyle konuşan arkadaşlarımızın ortak 
kanaati de şu, diyorlar ki: "Bu kanun çıkmadan önce turizmcinin böyle bir problemi yoktu, bu 
sıkıntıları yoktu, seksen yıldır bu kanunla yönetildik ama yeni Türk Ceza Kanunu'yla bu 154'üncü 
madde geldikten sonra turizmciler sıkıntıya düşmüştür." Doğrudur. Doğrudur, düşmüştür ama bunun 
çözümü 154'üncü maddeyi değiştirerek değil... İşte, bizim Antalya Milletvekilimiz Sayın Hüseyin 
Yıldız Bey'in hazırladığı 2008 Ağustos ayında teklif hâlinde sunduğu Kıyı Kanunu'nda değişiklik 
yapan bir teklif vardı ama maalesef bugüne kadar bu teklif gündeme gelmedi. 

Bu teklifte, turizmcinin meselesini çözüyoruz ama ülke genelinde yağmaya da engel oluyoruz. 
Bütün samimiyetimle söylüyorum, ülkemize döviz kazandıran, ülke ekonomisine çok ciddi katkıları 
olan turizmcilerin, turizm işletmecilerinin problemlerini çözelim ama bu problemi çözerken ülke 
genelinde başka problemler karşımıza çıkarmayalım. 

Şimdi ne olacak? Bakın, belki Antalya'daki turizmci arkadaşlarımız rahatlayacak, buna 
canıgönülden katılıyorum ama tekrar, biz, kamu arazilerini talanın, yağmanın bir anlamda önünü 
açmış olmuyor muyuz? 
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Bakın, Türkiye'de seksen yıldır gecekondulaşma, kamu arazilerinin işgali hepimizin bildiği, 
şahit olduğu şeyler. Seksen yılda bu önlenemediği için, bu yeni Türk Ceza Kanunu görüşülürken 
154'üncü maddeye hapis cezası da konmuş. Şimdi, buradaki konuşmacılar diyor ki: işte, kamu malını 
koruyan diğer kanunlar var. Değerli milletvekilleri, eğer kamu malım diğer kanunlarla 
koruyabilseydik, bugün, orman alanları işgal edilmiş olmazdı. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Sanki, ülkemizde, bu tür yerlerde, fakir, yoksul insanlar bu 
alanları alıyorlar, ev yapıyorlar, işgal ediyorlar gibi farklı, yanlış bir anlayışla da karşı karşıyayız. Bu 
ülkede kamu malını işgal eden, kamu malının üzerinde tesis kuran, ev yapan, büyük işletmeleri 
kuranların hepsi güçlü insanlar değerli milletvekilleri. Bakın, İstanbul'da orman alanlarında konutlar 
yapılmış. O konutları yapan insanlarla, gidelim bir görüşelim. Oradakilerin hepsi, o bölgedeki güçlü 
insanların, tabiri caizse mafya babalarının oralara el koymasıyla kendilerine göre bir parselasyon 
yapıyorlar, ondan sonra, Anadolu'dan gelmiş, muhtaç, yoksul insanlara para karşılığı satılıyor. 

Değerli milletvekilleri, kendimizi aldatmayalım. Bakın, bu suçun işlenebilmesi için mutlaka ve 
mutlaka malikmiş gibi... Yani bir kere gitmişsiniz, orada bir müddet durmuşsunuz; bu, suçu 
oluşturmuyor. Malikmiş gibi, bu işin sahibiymiş gibi orada birtakım tesisler kurmanız lazım. Yoksa 
günübirlik şezlong koymaktan dolayı da hiçbir işletmecinin mahkûm olduğu kanaatinde değilim. 

Bu bir süreç. Henüz Yargıtay safhası devam ediyor. Yeni çıkarıldı, dört senelik bir Yasa. Henüz 
içtihatlar oluşmadı, Yargıtayın birtakım kararlan oluşmadı. Biz şimdi bu Yasa'yı tekrar değiştiriyoruz. 
Peki, bu Yasa'yı değiştirince kamu malını işgal edenleri cesaretlendirmiş olmuyor muyuz değerli 
milletvekilleri? Turizmciyi kurtaralım. Antalya'da sıkıntıya düşmüş, bütün sahil şeridinde sıkıntıya 
düşmüş turizmciyi kurtaralım. Bunun yolu da var ama Ceza Kanunu'nda bu hapis cezasını kaldırarak 
ve "kamu malı" ibaresini kaldırarak bir yere varmamız mümkün değil. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Bizim hukukumuzda, kişiye verilen zararlara göre kamuya 
verilen zararlarda daha fazla ceza öngörülmüştür. Şimdi, biz burada kamuyu maalesef kaldırıyoruz. 
Biz parti grubu olarak turizmcinin ve vatandaşımızın problemlerini çözmekte varız ama asla böyle 
bir yağmanın vesilesi olmayacağımızı da ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Bakanımız da buradayken, eski bir belediye başkanı olarak 
Sayın Bakanın Antalya'daki konuşmalarına da değinmeden geçemeyeceğim. 

Bir belediye başkanı olarak Sayın Bakanın Antalya'da yaptığı konuşmalardan şu hisse kapıldım: 
"Siz, bizim partimizden belediye başkanı seçerseniz, biz o belediyeye, o belediye başkanına yardımcı 
oluruz ama başka bir partiden belediye başkanı seçerseniz Hükümete o belediyeyle ilgili herhangi bir 
proje geldiğinde, o belediyenin herhangi bir sıkıntısı geldiğinde, kusura bakmayın, ben de yardımcı 
olamam, bir bakan arkadaşıma da söyleyemem." demiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu ülke hepimizin. Ülkemizde, merkezî ve mahallî idare olmak üzere, 
idari teşkilatımız ikiye ayrılmakta. Hepsi bizim. Hangi partiden seçilirse seçilsin, belediye başkanları 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin belediye başkanlarıdır. Hiç kimsenin bu hadiseye bu şekliyle 
yaklaşma şansı yoktur ama yaklaşan her mahallî idareler seçiminde, 2004'te de bunları yaşadık, şimdi 
de maalesef bunları yaşıyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Buyurun Sayın Çobanoğlu. 
METİN ÇOBANOĞLU (Devamla) - Sayın Bakan burada sözlerini düzeltmeye çalıştı ama ben 

tekrar tekrar izledim, o sözlerin düzeltilebilecek bir tarafı yok, son derece açık ve mantıklı bir şekilde 
vatandaşı tehdit ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan bunu yapıyor ama çok Değerli Kırıkkale Milletvekilimiz -
Sayın Bakan bunu yaptıktan sonra- Kırıkkale Hacılar ilçesinde bir konuşma yapıyor. Bunu da izledim. 
Aynen dediği şu: "Bizim istediğimizi seçmezseniz, Hacılar'a taş üstüne taş koyamazsınız." 

Değerli milletvekilleri, bir an, acaba Anadolu'yu Moğol istilası mı oldu diye düşündüm. Böyle 
bir şey olamaz! İşte, Kırıkkale'de Sayın Milletvekilinin konuştuğu haber de burada değerli 
arkadaşlarım. "Taş üstüne taş koydurtmam." diyor. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Böyle bir anlayışı 
kınıyoruz ve bunun sonuçlarını mutlaka mahallî idareler seçimlerinde vatandaşımızdan göreceğinizi 
ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çobanoğlu. 
Şahısları adına ilk söz Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'ya aittir. 
Buyurun Sayın Arıcı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
ABDURRAHMAN ARICI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 272 sıra sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin l'inci maddesi hakkında şahsım 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, Türk Hava Yolları, elim uçak kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza 
başsağlığı dileyerek sözlerime başlıyorum. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde yapılan değişiklikle özel mülkiyete 
konu taşınmazlara karşı yapılacak müdahale veya yararlanmalara engel olma eyleminin şikâyeti 
üzerine cezalandırılması amaçlanmıştır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki hükmün yanlış 
uygulanması nedeniyle, konut sıkıntısı çekilen ülkemizde inşaat ruhsatına uygun biçimde yapılan 
bina kullanılabilir duruma gelmesine rağmen, henüz yapı kullanma izninin alınmaması sebebiyle 
elektrik, su ve telefon hizmetlerinden yararlanılamaması pek çok vatandaşın mağduriyetine yol 
açmaktadır. Bu sıkıntıyı gidermek amacıyla maddede değişiklik yapılmıştır. 

Öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde, hakkı olmayan yere tecavüz 
suçu bir hakka dayanmaksızın kamuya ait taşınmaz mal veya eklentileri üzerinde de işlendiği takdirde 
müeyyideye bağlandığı, yapılması amaçlanan değişiklikle madde metninde "kamuya veya" ibaresi 
çıkarılmak suretiyle kamu mallarının koruma dışında bırakılmasına neden olunduğu ifade edilmiştir. 
Yapılan düzenleme, koruma hususunda kamu mülkiyeti ile özel mülkiyet arasında ikili bir ayrıma 
gidilmesine ve kamu mülkiyetinin korunmaya değer görülmediği yönünde toplumda yanlış 
algılamaların oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, söz konusu suçun şikâyete bağlı hâle getirilmesi 
Türk Ceza Kanunu'nun takibe, şikâyete bağlı suçlar için öngörmüş olduğu temel sistematikten 
sapmaların meydana gelmesine de yol açmaktadır. Bahse konu suçun kamu mallarına karşı 
işlenebilmesi kabul edildiği takdirde suçun soruşturulmasında aranan şikâyet şartının yerine "kamu 
yaran" kavramı söz konusu olduğunda cumhuriyet savcılarının doğrudan soruşturma yapabilme 
yetkisi ve Türk Ceza Kanunu'nun genel sistematiği ile yeknesaklığın ve doğrudan soruşturabilmesinin 
sağlanması amacıyla gerekli düzenlemenin yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 
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Düzenlemeyle "Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal ve eklentilerini malikmiş gibi 
tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan 
kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan 
üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir." hükmü getirilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifi genel olarak değerlendirecek olursak Türk Medeni 
Kanunu'nun "iyi niyetli üçüncü kişilere karşı" başlıklı 1023'üncü maddesinde yer alan "Tapu 
kütüğündeki tescile iyi niyete dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin 
bu kazanımı korunur." hükmüne rağmen, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun söz konusu uygulaması 
nedeniyle on yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra tapudaki kayda güvenerek taşınmaz edinen iyi 
niyetli kişilerin tapuları zaman sınırlaması olmaksızın iptal edilerek taşınmazları ellerinden 
alınmaktadır. Mevcut uygulama, tapuya güvenerek taşınmaz satın alan iyi niyetli kişilerin tapularının 
herhangi bir bedel ödenmeksizin iptaliyle sonuçlandığından, bu durum tapuya güven ilkesini işlemez 
hâle getirmekte ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Ek 1 numaralı Protokolü'nün l'inci 
maddesini ihlal ettiğinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türk devleti aleyhine ihlal 
kararı verilmesine sebep olmaktadır. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12'nci maddesinin 
üçüncü fıkrasına eklenen hükümle, tapu kütüğündeki tescilinde iyi niyete dayanarak mülkiyet veya 
başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımının korunması, dava açma hakkına getirilen 
on yıllık hak düşürücü süre sınırlamasının hakka yönelik olmadığı da dikkate alınarak Anayasa'da 
öngörülen eşitlik ilkesi gereğince özel mülkiyet ve kamu mülkiyeti ayrımı yapılmaksızın gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişileri yanında kamu tüzel kişiliğinin de bu sürece tabi olması, Türk Medeni 
Kanunu'nda öngörülen tapuya güven ilkesini uygulanamaz hâle getiren veya Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nin Ek 1 numaralı Protokolü'nün l'inci maddesine aykırılık oluşturan uygulamanın 
ortadan kaldırılması ve farklı yorumlar yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Gerek Kadastro Kanunu ve bu Kanun'un düzenlemeye konu 12'nci maddesi gerek 12'nci 
maddeye teklifle eklenmek istenen hüküm, mahiyetleri itibarıyla geçici kurallar bütünüdür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ABDURRAHMAN ARICI (Devamla) - Türkiye'de kadastral işlemlerin tamamlanıp kesinlik 

kazanması ile kadastro mevzuatının yönettiği anlaşmazlıklar sona ermiş olacağından Kadastro 
Kanunu'nun uygulama olanağı da kalmayacaktır. Doğaldır ki ayni hakları düzenleyen mevzuat 
bütünü sürekli norm topluluğu olarak yürürlüğünü sürdürecektir. 

Yüksek Yargıtayımızm bazı dairelerinin, yürürlükteki hukukumuzun yapısıyla ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Kurumsal Mahkemesi kararıyla çatışan uygulaması, ayni haklarda kişi ile 
devletin eşitliği prensibinden de beslenen mülkiyet hakkının çağdaş bileşimi ile uyuşmamaktadır. 

Sosyal hukuk devleti, suskunluğuyla ve hareketsizliğiyle ürettiği riskleri iyi niyetli kişilerin 
üzerine aktaran devlet değildir. Tapuya güvenle ayni hak iktisap eden üçüncü kişilerin hukuku, yıllar 
sonra iddiasını fark eden devletin oldubittileri ile yok edilemez. 

Bu vesileyle kanunun hayırlı olmasını diler, yüce heyete saygılar sunarım. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arıcı. 
Şahısları adına ikinci söz Antalya Milletvekili Sayın Sadık Badak'a aittir. 
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Sayın Badak, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

SADIK BADAK (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 272 
sıra sayılı kanunun 1 'inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, dünkü, kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmelerde de ifade edildiği 
üzere, bu kanun ve özellikle bu madde sadece Antalya ve Ege kıyılarını, Akdeniz ve Ege kıyılarını 
ilgilendirmiyor. Mesela Karadeniz kıyılarında tekne üreten küçük bir esnaf deniz kıyısındaki tapulu 
arazisinde, atölyesinin önüne, kamuya ait, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bölümde 100-150 
metrekare, ağaçlarını kurutmak için bir geçici baraka yapsa, güneşlik yapsa ve bunun ecri mislini 
Sinop Defterdarlığına ödese veya Erzincan'da, Yozgat'ta bir köylü vatandaşımız köydeki evinin 
arkasına, kamu alanına bir samanlık yapsa, buraya kışlık samanlarını koysa -geçici bir barakada- ve 
bunun ecri mislini de Erzincan veya Yozgat Defterdarlığına ödese -bu maddenin bu fıkrası mevcut 
haliyle -altı aydan üç yıla kadar ceza davasına muhatap olmak durumunda. Yapılan değişiklik, işte o 
vatandaşlarımızı da cezaya muhatap olmaktan kurtarıyor. 

Bu itibarla biraz önce Milliyetçi Hareket Partisinin değerli sözcüsünün endişelerine katılmıyoruz. 
Buradaki bu getirilen hüküm bütün Türkiye'de bu gibi kullanımları, esasen kamunun denetimi altına 
alıyor. Bu bakımdan bir endişeye mahal yoktur, kanun bu haliyle -getirilmekte olan düzenleme-
hakkaniyete uygundur. Bu itibarla desteklerinizi talep etmekteyiz. 

Hepinizi bu düşüncelerle saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Badak. 

Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru-cevap işlemine başlıyoruz. 
İlk soru Sayın Çalış'in. 
Buyurun efendim. 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, şimdi, tabii ki bu 1 'inci maddeyle şezlong uygulaması yapan turizmcilerimizin 

sıkıntılarını gideriyoruz. Ancak bu sahillerde zaman zaman vatandaşlar adına da sıkıntılar olmaktadır. 
Şezlongların, gölgeliklerin gerçekten keyfi usullerle satıldığını, keyfi usullerle paraya çevrildiğini, 
kıyıların, vatandaşa açık olması gereken kıyıların âdeta vatandaşa kapatıldığını görmekteyiz. Kamu 
adına vatandaş aleyhine bir haksızlık olmaktadır. Bunları nasıl garanti altına alacağız, vatandaşımızın 
haklarını? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Başka soru soran yok. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 
Sayın Çalış'ın sorduğu soruyu şu şekilde kısaca cevaplandırabilirim. 

Bilindiği gibi kamunun hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin bir başkası tarafından haksız 
şekilde kullanılması buraya bir tecavüz teşkil eder ve kamu, bu Ceza Kanunu'nun dışındaki birçok 
başka kanuna dayanarak oraya haksız şekilde tecavüz etmiş olan veya orayı kullanan kişiyi oradan 
çıkarma imkânına sahiptir. Ancak, bir tüzel kişinin veya hakiki şahsın kamunun hüküm ve tasarrufu 
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altındaki bir yerin kullanılmasını ecri misil almak veya kira almak suretiyle izin verildiği takdirde bir 
sorun ortaya çıkmış... Bu değişiklik bu sorunu çözmeyi amaçlayan bir değişikliktir. Dolayısıyla 
herhangi bir turizm işletmesi veyahut da herhangi bir vatandaş, kamuya ait sebepsiz ve haksız yere 
bir yeri işgal ederse onu oradan çıkarma hakkı zaten yasalarımızda vardır. Hatta dört tane bu konuda 
ayrı yasayı, değişik arazilerle ilgili, mülkiyetlerle ilgili kullanmak mümkündür. O bakımdan eğer 
vatandaşların yararlanmasına açık bir yer ise kamu, özellikle özel idare, özellikle defterdarlık 
vatandaşların oradan yararlanmasını temin edici yasaların öngördüğü tedbirleri alacaktır. 

Ben bu yasa değişikliğinin bu konuda bir sorun meydana getirdiği kanaatinde değilim. Nitekim 
teklif sahibi arkadaşlarımız da biraz önce ve hatta dün bu konuyla ilgili düşüncelerini Genel 
Kurulumuzda uzun uzadıya paylaştılar. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bir soru daha var efendim. 

Sayın Ural... 

KADİR URAL (Mersin) - Teşekkür ediyorum Başkanım. 

Sayın Bakanım, özel çevre koruma alanlarındaki uygulamaları da bu kanun tasarısı ilgilendirecek 
mi? Örnek vermek istiyorum: Atayurt beldesi var, Mersin Silife ilçesi Atayurt beldesinin sınırları 
içerisinde özel çevre koruma alanı bölgesinde, kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hem İçişleri Bakanlığının hem Maliye Bakanlığının hem Millî 
Eğitim Bakanlığının tesisleri var, bu tesisler kaçak yapı hüviyetinde. Dinlenme tesisleri var kaçak 
yapı hüviyetinde ve bu tesislerin ön taraflarında da halka açık alanlar var. Buralar da vatandaş 
tarafından işgal ediliyor yani şezlonglarla veya başka deniz dinlence yerleriyle. Özel çevre koruma 
alanı olmasına rağmen Maliye buralardan şu anda ecri misil almak istiyor, özel çevre koruma alanları 
olmasına rağmen. Buraları da ilgilendirecek mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ural. 

Sayın Bakan... 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Önce, Sayın Başkanım, biraz önce 
yaptığım açıklamayı tekrar etmek durumundayım aşağı yukarı. Bu tür konuların, kamuya verdiği 
yetkilerle çözülmesi mümkündür. Bu konuda Kıyı Kanunu vardır, Men'i Müdahale Kanunu vardır. 
Değişik kanunlarla bunları çözmek mümkündür diye değerlendiriyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Sayın Özbayrak, bir talebiniz olmuş, neyle ilgili efendim? 

MUSTAFA ÖZBAYRAK (Kırıkkale) - Benim söylediğim iddia edilen bir söz vardı. 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Televizyonlar söyledi, gazeteler yazdı, ne yapacaksın? 

BAŞKAN - Yerinizden kısaca açıklama yapabilirsiniz. 

Çok kısa olsun, sataşmaya mahal vermeyelim efendim. 

Buyurun. 
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VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1.- Kırıkkale Milletvekili Mustafa Özbayrak'ın, Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu 'nun, 
yaptığı bir konuşmadaki sözlerini farklı yorumladığı iddiasıyla konuşması 

MUSTAFA ÖZBAYRAK (Kırıkkale) - Biraz önce MHP adına konuşan Sayın Sözcü benim 
Kırıkkale'de bir kasabada yapmış olduğum konuşmadan bir alıntı yaptı ve bunu daha çok böyle bir 
tehdit gibi takdim etti. 

Olayın aslı şudur: Orası bir ilçe değildir, Hacılar bir kasabadır, 1.800'lük bir nüfusu vardır 
-toplam çalışan sayısı-1.800 içerisinde belediyede çalışan sayısı 300'dür. MHP'li başkan adayı, orada 
her aileden bir kişiyi tekrar işe alacağını ve bunlara kadro vereceğini iddia etmiştir ve dolayısıyla bu 
kadro sayısını da 500'e çıkaracağını iddia ederek oy toplamaya çalışmaktadır. Biz de bu kadronun 
belediye tarafından verilmediğini, Ankara tarafından verildiğini, kadro ihdasının belediye tarafından 
değil Ankara tarafından verildiğini, dolayısıyla belediyenin böyle bir yetkisi olmadığını, Ankara'nın 
izni olmadan... (MHP sıralarından "Ne alakası var?" sesleri) Dinle, önce dinle! 

...böyle şeyin mümkün olmadığını, Ankara'da Hükümetin buna izin vermediği sürece 
belediyenin kendi başına kadro ihdası yapamayacağını, bu vaatlerin boş olduğunu, dolayısıyla eğer 
Ankara'dan izin verilmezse belediye de bu anlamda taş üstüne taş koyamayacağını söyledim. Olayın 
aslı budur. Bu farklı bir yöne çekilmesin, söylediğimiz budur. 

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sizin sözünüzü tekrarlamıştır o! 

MUSTAFA ÖZBAYRAK (Kırıkkale) - Önce adam gibi dinlemesini öğren. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
3.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu 'nun; 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 
5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Devam) 

BAŞKAN - Şimdi maddeyi oylarınıza sunuyorum... 

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Karar yeter sayısı... 

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım, peki. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, önergem var, önerge. 

BAŞKAN - Hayır, 1 'inci maddede yok efendim, 2'nci maddede var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - 1 'inci maddenin çıkarılması için önerge gönderdim. 

BAŞKAN - 1 'inci maddede yok, 2'nci maddede var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - 1 'inci maddeyle ilgili önerge gönderdim. 

BAŞKAN - Burada yok Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - 1 'inci maddeyle ilgili... 
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BAŞKAN - 2'nci maddede var ama... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İki önerge gönderdim. 

BAŞKAN - îki önerge var, tamam, sizin iki önergeniz var. 2 ve 3'te var önergeleriniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - 1 'inci maddeyle ilgili... 

BAŞKAN - 1 'de yok efendim, 1 'de yok. 

Önergeler burada. 2'nci madde diyor, diğeri de 3'üncü madde. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Gönderdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Yok Sayın Genç, olsa orada da veririz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şunu izah edeyim: Ben teklifteki 2'nci maddeyi 
almışım. Teklifteki 2'nci madde 1 'inci madde hâlinde. 

BAŞKAN - Burada öyle, 2'nci maddede... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim önergem 1 'inci ve 2'nci maddede. 

BAŞKAN - Zaten karar yeter sayısı... Biz şeye geçtik efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim... Benim önergem 1 'inci ve 2'inci maddede. 

BAŞKAN - Tamam, 2'nci ve 3'üncü maddelerde var. 

Biraz yaklaşır mısınız, duyamıyorum sizi hakikaten. 

O zaman önergenizi değiştirelim, l'inci maddede... 2'de konuşamazsınız o zaman. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, bir dakika bir şey söyleyeyim, yani yanılgı var, yanılgım 
şöyle: Ben teklifin 2'nci maddesine vermişim "3'üncü maddesi" demişim, hâlbuki ben son anda fark 
ettim, teklifin 1 'inci maddesi... 

NURÎ USLU (Uşak) - Geçti, geçti... Doğru yazsaydın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, onun 1 'inci ve 2'nci madde olarak düzeltilmesi... 

BAŞKAN - "Fark ettim." demekle düzelmiyor şimdi Saym Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben öyle düzeltiyorum, önerge sahibi benim. 

BAŞKAN - Ne olacak, 2'nci maddede konuşacaksınız zaten. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, oradaki 2'nci maddeyi 1, 3'üncü maddeyi de 2 olarak 
düzeltiyorum. Yani, şuradaki teklife göre... 

BAŞKAN - Peki, buyurun 1 'inci maddede... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim okutun da sonra. 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Okutun önce önergemi. 

BAŞKAN - Okutalım efendim, önergenizi okutalım. 

Ama siz de bakın, siz bu kadar tecrübelisiniz, nasıl fark etmiyorsunuz bunu ya? 
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T.B.M. Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 272 sıra sayılı yasa teklifinin 1. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 272 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin 
l'inci maddesinin aslında şimdi teklif metninden çıkarılmasıyla ilgili verdim önergeyi de, yalnız 
tabii, kanun birdenbire bize dağılıp da hemen gündeme alınınca biz de çok dikkatli bir inceleme 
yapmıyoruz. 

Şimdi, burada benim yanılgım şurada: Teklif metninde 1, 2, 3 denilmiş ama Komisyon 1 'i niye 
incelememiş, 2'yi niye... Yani, o Komisyon Raporu da hatalı. Komisyon Raporu hatalı olmasa... 
Ben o tarafına bakmışım, oradan dolayı geliyor. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu kanunla devletin mallarının işgalinin cezası kaldırılıyor. Yahu, 
bu Türkiye Cumhuriyeti devletini kim koruyacak; ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani dünyanın 
hiçbir devletinde, hiçbir parlamentosunda, hiçbir milletvekili, o devletin işte, anayasasına sadakat 
göstereceğini, şey edeceğini yemin etmiş bir milletvekili o devletin malının mülkünün birileri 
tarafından işgal edilmesini affeden bir kanun teklifini düşünemez; bunu düşündükleri an onlar sokağa 
çıkamaz. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız "Şezlong affı getiriyoruz..." Bazı sıkıntılar varsa 
onu o şekilde değerlendirelim. Şimdi, Türkiye'de devleti koruyan kimse var mı? Yok. Güç odakları 
geliyor devletin en büyük varlıklarına, maalesef, konuyorlar. Mesela basit bir örnek vereyim: Şimdi, 
Citibank hakkında 3,5 milyar dolarlık bir vergi bulunmuştu, Maliye Bakanlığı getirdi bunu uzlaşmada 
sıfıra indirdi. Devletin en kıymetli arazileri, en kıymetli hazine arazileri birileri tarafından bedava 
veriliyor, bedavaya yakın bir şeyde veriliyor. 

İşte, şimdi, değerli milletvekilleri, biz bu kanunu çıkardığımız zaman Türkiye'nin her tarafındaki 
o rantçılar hemen gidecekler devletin en kıymetli varlıklarını, mallarını mülklerini işgal edecekler, 
nasıl olsa Ceza Kanunu'nda da bu hüküm kalkınca... Ne kadar güzel değil mi? Ha, şimdi, deniz 
kıyısında, turistik alanlarda eğer böyle bir sıkıntı varsa ona göre bir kanun düzenlemesini yapalım. 
Diyelim ki yani: "Eğer bir yerde bir turistik alan varsa burada, işte, o turistik alan hizmetlerinin 
devamı olarak birtakım hizmetler yapılıyorsa o zaman oradaki işgaller Türk Ceza Kanunu 154'üncü 
maddesine girmez." 

Ayrıca, Komisyon Başkam diyor ki: "Efendim, Yargıtayın bir dairesi başka bir karar veriyor, 
başkası başka bir karar veriyor." Olabilir. 
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Yani değerli milletvekilleri, hep yani -hukuk burada- yargının verdiği kararları işlemez hâle 
getirmek Meclisin görevi midir? Yargı Türkiye'nin gerçeklerini daha iyi kavrayan, inceleyen, 
milyonlarca davayı karara bağlayan bir kurum. Bir dairede öyle bir karar çıkmışsa, ötekisinde öyle 
şey etmişse Hukuk Genel Kuruluna gider, Hukuk Genel Kurulu bunu içtihadı birleştirme kararıyla 
karar verir ve bunu düzeltir. Şimdi bunları bir tarafa itiyoruz, "Efendim, bilmem, Antalya'da..." 
Tamam, ben de Antalya'da şezlongdan yararlanan insanların ceza almasını istemiyorum. Zaten orada, 
şezlongdan da bir ceza alacaklarını da ben zannetmiyorum, yani Yargıtaydan da böyle bir karar 
çıkacağını da zannetmiyorum çünkü hukukta, yani orayı, hukuku bilen insanlar elbette ki yani o hâl 
ve duruma göre bir karar verirler ama siz ne getiriyorsunuz? Diyorsunuz ki: "Devletin malını, 
mülkünü işgal edenlerin cezasını kaldıralım." Ya, böyle bir mantık olur mu? Yani, şimdi, bakın, 
devletin en tepesine gelen insanlar, bir bakıyorsunuz, devletin mallarını en keyfî kullanıyorlar. Fazla 
da ağır kelime de konuşmak istemiyorum. Abdullah Bey keyfi istedi mi uçağı alıyor, devletleri 
geziyor. Efendim, Tayyip Erdoğan, Genel Başkanınız, alıyor uçağı, geziyor. Hangi hakla geziyor? 
Devletin malı arkadaşlar. Devletin malı yahu! 

Şimdi, işte belediye başkanlarınız, bakın nasıl keyfî muameleler yapıyor. İşte, İstanbul'daki bir 
aday arkadaşımız, diyor ki: Kadir Topbaş'ın, gelinine bütün İstanbul'daki reklam panolarını vermiş, 
1 milyar dolar almış arkadaşlar, 1 milyar dolar. O İstanbul'daki laleler için 552 trilyon lira para 
harcadı. Yahu, böyle bir şey olur mu? On beş gün bir lale orada görünecek ve siz 550 trilyon para 
harcayacaksınız. 

Şimdi, bu devletin parası bu kadar hunharca sarf edilmez. Bu, devlete yapılan en büyük ihanettir. 
Bana göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, devletin malını, mülkünü en rijit kuralları koyarak 
koruması lazım değerli milletvekilleri. Yoksa bu devlet elimizden gidecek. Görüyorsunuz İstanbul'un 
en mutena yerlerindeki hazine arazileri yok pahasına işgal edilmiş. Ondan sonra, bunun hiç olmazsa 
bir cezai müeyyidesi olması lazım. Şimdi, bakın, birtakım bahaneler ileri sürerek devleti satmaya 
kalkmayın. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet, buyurun, son sözleriniz... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, zaten bunların yolu da bu. Yani çok büyük güç 

odaklarının menfaatlerine birtakım avantajlar sağlamak için, yahu, işte şurada da şu kadar haksızlık 
var. Böyle bir şey olur mu? Orada haksızlık varsa ona göre çözeceksiniz. Beyler, bu devleti bu kadar 
güçsüzleştirmek, malını mülkünü talan etmek, ondan sonra her şeyi dağıtmakla bu devlet ayakta 
durmaz. Bu devleti ayakta tutmanın yolu devleti ekonomik yönden güçlendirmektir. 

Şimdi, Mustafa Bey orada, bakın, Kayseri'de, sizin Kayseri'de son zamanlarda 6 tane vatandaş 
intihar etmiş borcunu ödemediği için. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ama siz yüz otuz iki fabrikayı açtınız çok şeylerle, hepsi kapandı. 

Ama Abdullah Bey uçağını dolduruyor, Afrika'ya, Kenya'ya, bilmem eğlenmeye gidiyor. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İş adamlarını götürüyor! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hiç olmazsa o paraları o tüccarlara versin de intihar etmesinler. 

Yani bu memleketin kaynakları çok, ama bu memleketin kaynakları bu kadar hunharca tartışılıyor. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bırak bunları! 
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KAMER GENÇ (Devamla) -Ben önergemin kabulünü ve bir de karar yeter sayısının 
aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Evet, önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım efendim. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Divanda muhalefet yok. Divan üyesi arkadaş... 
BAŞKAN - Daha karar vermedik, siz yerinize oturun rahat rahat. 
Karar yeter sayısı vardır ve önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2'nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Bu hüküm, iddia ve taşınmazın niteliğine yahut Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri dahil, 
tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya 
Milletvekili Osman Kaptan. 

Sayın Kaptan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OSMAN KAPTAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

272 sıra sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi 
üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, Antalya Kepez'in yarısına yakın bir kısmı hazine ile vatandaş arasında 
davalı durumdadır. Davalar tapu iptal davalarıdır, davaları açan Millî Emlak Müdürlüğüdür. Açılan 
dava sayısı on bin dolayında olup toplamda 50-60 bin kişiye karşı açılmıştır, bu kişiler aileleri ile 
birlikte hesaplanırsa toplamda 200 bin kişiyi etkilemektedir yani 380 bin nüfuslu Kepez'de nüfusun 
yarıdan fazlası tapu iptal davaları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Dava açılan yerlerin hepsi 
tapuludur. 

Sayın Başkan, arkadaşlar gürültü etmezlerse daha iyi olur yani konsantrasyonumuz bozuluyor. 

BAŞKAN - Haklısınız, peki. 
OSMAN KAPTAN (Devamla) - Sayın milletvekili arkadaşlarım, Millî Emlak Müdürlüğünün 

dava açtığı bu yerleri üç ana grupta toplamak mümkündür. 
Birincisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara kırk yıl önce satılan arazilerdir. Bu 

alan 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satıldığı zaman 312 bin metrekarelik bir yer 
iken imar parselasyonu, imar işlemleri yapılmış ve imardan sonra bin beş yüz adet imarlı parsele 
dönüşmüştür. Bu parsellerin tamamında evler vardır, binaların çoğu da ruhsatlı olarak yapılmıştır. 

İkinci grup: Antalya ve Kepez belediyeleri tarafından 1990 yılından itibaren gecekondu 
yasalarınca tahsis yapılan, satılan yerlerdir. 

Üçüncü grup yerler ise vatandaşın atalarından kalan onlarca yıllık tapulu arazilerdir. 
Sayın milletvekilleri, bu yerlerin tamamı en az kırk elli yıldır vatandaş adına tapulu olup imar 

parseli oluşmuş, birçoğunun üzerinde ruhsatlı kooperatif binaları yapılmış, bir kısmı da vatandaşın 
özel olarak apartman yaptırdığı yerlerdir. Dava açılan yerlerin tamamına yakın kısmı devlete bedeli 
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ödenerek vatandaşın malik olduğu yerlerdir. Belediye sınırları içerisinde emlak vergileri 
ödenmektedir. Millî Emlak Müdürlüğü, bu yerlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu 
iddiasıyla bu davaları açmaktadır. Dava konusu yerlerin tamamı 1952 yılında, 3116 sayılı Orman 
Yasası'na göre "Orman sayılmayan makilik sahalar." olarak tespit ve tefrik edilmiştir. 1956 yılında 
yürürlüğe giren ve hâlen uygulamada olan 6831 sayılı Orman Yasası'nın l'inci maddesinin (j) 
fıkrasında da "Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler 
orman sayılmaz." denilerek aynı görüş yasalaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Kepez bölgesinde Millî Emlak Müdürlüğü tarafından 1994 yılında 
açılmaya başlayan davalarda, 1994 yılından 2004 yılına kadarki on yıllık sürede Yargıtay 1. Hukuk 
Dairesi kişilerin lehine karar verirken 2004'ten sonra Yargıtay 20. Hukuk Dairesi kişilerin aleyhine 
karar vermeye başlamıştır. Bu kararlar doğrultusunda vatandaşların tapuları iptal edilmektedir. 
Hâlbuki Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 7. Hukuk Dairesi, 8. Hukuk Dairesi, 16. Hukuk Dairesi, 
17. Hukuk daireleri, Hukuk Genel Kurulu ve ayrıca 1993/5 esas ve 1996/1 karar sayılı Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı'na göre "Makilik sahalar orman sayılmaz, orman olmayan bir yer de 2/B 
olarak kabul edilemez." denmektedir. Yine, örneğin 14. Hukuk Dairesinin 2001/2113 esas ve 
2001/2518 sayılı Kararı'nda "Tescil gününden dava gününe değin Tapulama Yasası'nm 3l'inci ve 
Kadastro Yasası'nm 12'nci maddesindeki hak düşürücü süreler geçmiş bulunmaktadır." denilerek 
on yıllık hak düşürücü süre geçtiği için Millî Emlak aleyhine, kişinin lehine karar verilmiştir. Buna 
benzer Yargıtaym birçok kararında bu davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12'nci maddesinde 
öngörülen on yıllık dava açmada hak düşürücü sürenin uygulanması gerektiği belirtildiği hâlde 
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından bu durum kabul edilmemektedir. Böyle olunca, vatandaşın 
yarım asırlık tapuları iptal edilmektedir. Bu durum Antalya Kepez'de yaşayan vatandaşlarımızı 
tedirgin ve mağdur etmektedir. Vatandaşlarımızın psikolojisi, aile hayatı, iş hayatı bozulmakta, devlete 
olan güveni de sarsılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Kepez'deki vatandaşlarımıza bu yerleri satan devlettir, tapularını veren 
devlettir, tapularının iptali için mahkemeye veren de devlettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararına göre devlet, tapusunu iptal ettiği vatandaşın taşınmazının bedelini ödemek zorundadır ama 
ülkemizde buna uyulmamaktadır. Bu konuda ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından verilmiş kararlar mevcuttur. 

Bu konuda, örneğin, rahmetli Turan Güneş Hocamızın 1910 yıllarından kalma 102,5 dönüm 
Kandıra'daki bir arazisi 1960 yılında kadastro geçiyor, tapusu veriliyor; 62 yılında hazine "Benimdir." 
diyor, dava açıyor, kırk yıl dava sürüyor. Sayın Turan Güneş Hocamız rahmetlik oluyor, ondan sonra 
varisleri devam ettiriyor davayı ve 2008 yılında yani geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Turan Güneş Hocamızın varislerinin lehine karar vermiştir. 

Yine buna benzer, Samandağı'nda da kararlar vardır. Buna benzer kararlarda devlet eğer bir 
tapuyu iptal ediyorsa o tapunun karşılığında, parasını da vermek durumundadır. 

Örneğin, yine Kepez'de orman sınırları dışına çıkarılmış yerleri vatandaşa Orman Bakanlığı 
satmış, parasını peşin almış, sekiz yıldır vatandaşa parasını ne geri vermiş ne de tapusunu vermiş. 
Kepez'in bu konulardaki mağdur olan on dört mahallenin muhtarı da bu sorunlara çözüm 
bulunabilmesi için Antalya-Ankara arasını su yoluna çevirmiştir. 

Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek, devlete olan güvenlerinin devamını sağlamak, 
hak düşürücü süre konusunda devletle vatandaş arasında eşitliği sağlamak için kanun değişiklik 
teklifinin kabul edilmesini diler, yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP ve AK PARTİ sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaptan. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Karaman Milletvekili Hasan Çalış. 

Sayın Çalış, buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz 272 sıra sayılı Teklifin 2'nci maddesiyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket 
Partisi Grubu adına söz aldım. Sözlerime başlarken yüce heyetinize sevgi, saygı ve selamlarımı arz 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bugün televizyonlarımızdan Hollanda'da Türk Hava Yollarımıza ait bir 
uçağın düşmesi neticesinde 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 25'in üzerinde vatandaşımızın 
da yaralı olduğunu öğrenmiş durumdayız. Ben bu vesileyle Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum 
Türk Hava Yollan ailesine ve bu elim kazada yakınlarını kaybetmiş olan ailelere başsağlığı diliyorum 
ve bu kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz teklif, gerçekten teklifi hazırlayan milletvekillerimizin 
kendi bölgelerindeki bazı mevzi problemleri çözme yolunda atılmış bir adımdır. Ben bu vesileyle, bu 
kanun teklifini hazırlayan Sayın Kaynak, Sayın Çavuşoğlu, Sayın Kaptan, Sayın Badak ve bu tekliflerde 
imzası bulunan Sayın Antalya Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız Bey'e takdirlerimi, teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Ancak tabii ki Sayın Hükümetimizden de beklentimiz şudur değerli arkadaşlarım: Maalesef 
burada da problemleri parça parça ele alıyoruz. Bir problemin küçük bir parçasını elimize alıyoruz, 
parçanın bir kısmı geride problem olarak devam ediyor. Tabii ki gönlümüz istiyor ki yüce Meclisimiz 
Türkiye'nin bir problemini ele aldığı zaman bu problemi kökten halletmiş olsun, bu problem enine 
boyuna çalışılmış olsun, enine boyuna tartışılmış olsun. Mesela, bu 2'nci maddeyle ilgili olarak -on 
yıl ve üzeri- kamuya, üzerinde hak tanınmasıyla ilgili açılmış olan davalar var. Bunun yanında, daha 
önce açılmış ama davası bitmiş, taşınmazına el koyulmuş vatandaşlarımız var. Bu tasarıyla, 
taşınmazına el koyulmamış, mahkemeleri devam eden vatandaşlarımızın sıkıntısı çözülüyor ama 
ortada önemli bir soru işareti duruyor. Nasıl bir soru işareti duruyor? Daha önce mahkemesi açılmış, 
dava bitmiş, vatandaşın taşınmazına el koyulmuş. Bu vatandaşlarımızın taşınmazlarını iade edecek 
miyiz, etmeyecek miyiz? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım, bu tasarının içerisinde de bu soruya 
cevap vermemiz lazım. 

Benden önce grubumuz adına konuşan Sayın Çobanoğlu -kendisi hem bir ormancıdır hem de 
hukukçudur- bu teklifteki rahatlıkların yanında getirebileceği problemlerle ilgili endişelerini dile 
getirdi; endişelerinde haklıdır. Aslında, burada, topyekûn, hepimizin endişelerini, milletimizin 
endişelerini giderebilecek kanunlar yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunu yapmadığımız 
sürece kamu vicdanını rahatlatma imkânımız yok. 

Biraz önce Sayın Bakanıma soru olarak yönelttim. Gene, teklifin l'inci maddesiyle, kıyılarda 
turizm işletmeciliği yapan işletmecilerimizin bir problemini çözüyoruz ancak bu problemi çözerken, 
ortada, yasalardaki boşluklardan veya uygulamalardaki denetimsizliklerden kaynaklanan sıkıntıyı 
da çözmemiz gerekiyordu. Sayın Bakanım sağ olsunlar, bize verdikleri cevapta, bizim o konularla 
ilgili bir düzenlememiz yoktur, o konularda yasalarımız yürürlüktedir anlamına gelebilecek bir cevap 
verdi. Buna itirazımız yok Sayın Bakanım, ama bugün sahillerimize gittiğimiz zaman, bazı 
işletmecilerimizin gerçekten kurallara uygun bir şekilde kıyılan kullanırken, bazılannın kıyılan âdeta 
mülkiyeti gibi kullanmaya kalktığını, vatandaşa âdeta kapalı alanlar oluşan yerler olduğunu 
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görmekteyiz. Hatta, bir kısım öyle yerler var ki, mesela bir vatandaş olarak benim de yaşadığım 
benzer olaylar var. Ortada bir turizm işletmesi falan da yok, bir vatandaş gitmiş, bir plaj alanını 
kapatmış, kapısına da üç beş adam koymuş, kafasına göre fiyatlandırma yapıyor. Şezlongunu da 
kafasına göre fıyatlandınyor, gölgelikleri de kafasına göre fiyatlandınyor ve o uygulamalar karşısında 
gerçekten Türkiye'de boşluklardan Deli Dumrul kanunları hayata geçirilebiliyor demekten kendimizi 
alamıyoruz değerli arkadaşlar. İşte bu tür aksaklıkları da gidermiş olmak lazım. Şöyle ki: Yani benim 
gönlüm istiyordu ki bu tasarı gelmişken, bizim, orman köylülerimizin ve diğer kırsal kesimde yaşayan 
köylülerimizin Orman Kanunu'ndan veya Mera Kanunu'ndan kaynaklanan ve babadan oğula uzun 
yıllardır mülkiyeti olan alanlarla ilgili problemlerinin çözülmesini beklerdim, çözülmesini umut 
ederdim. Maalesef, bu haliyle bu problemlerin önemli bir kısmının, sizlerin, bizlerin, yarın 
bölgelerimize gittiğimiz zaman bizlerin önünde durmaya devam ettiğini, vatandaşlarımızı 
rahatlatamadığımızı göreceğiz değerli arkadaşlarım. Rahatlatmamız gerekiyor, vatandaşı 
rahatlatmamız gerekiyor. Bizim, turizm çok önemli bir girdimiz, ülkemizin çok önemli bir döviz 
kaynağı. Turizmcimizin sıkıntılarını gidermemiz lazım, onların önünü açmamız lazım ama bu ülkede 
yaşayan, kırsal kesimde zor şartlarda yaşayan köylümün, vatandaşlarımın da sıkıntılarını gidermek 
lazım değerli arkadaşlar. 

Yani şimdi haklı olarak benim vatandaşım soruyor: "Ya, bu toprakları benim dedem kullanmış, 
babam kullanmış, ben kullanmışım, şimdi benim elimden alıyorlar, evini boşalt diyorlar, ben nereye 
gideceğim, bana bir akıl verin." diye. Beni defalarca arayanlar oluyor, sizleri de arayanlar oluyor. 

Değerli arkadaşlar, aynı mahallede oturan bu durumdaki vatandaşlarımızdan birisinin hâlihazırda 
davası bitmemiş devam ediyorsa kanunlaşacak olan bu teklifin 3'üncü maddesiyle onların 
problemlerini çözüyoruz ama davası bitmiş, tapusu iptal edilmiş, evinden çıkacaksın kardeşim diye 
tebligat yapılmış veya çıkartılmış vatandaşlarımızın problemleri çözülüyor mu çözülmüyor mu? 
Sayın Bakanım, bunu vatandaşlarım adına ben de öğrenmek istiyorum. Ben anlayamadım, ben 
göremedim burada problemin çözüldüğünü. Ben çözülmesini arzu ediyorum. 

Bir diğer husus: Değerli arkadaşlar, burada önemli sıkıntı nedir? Gerçekten İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi rantı çok yüksek büyük şehirlerimizin, bu şehirlerimizin gelişme alanı içerisinde olan 
problemlerle veya turizm alanlarımızdaki gerçekten rantı çok büyük alanlarla kırsal kesimdeki zor 
şartlarda yaşayan vatandaşlarımızın problemlerini bir çırpıda bir kanunla, bir tasarıyla çözmeye 
kalktığımız zaman kamu vicdanını rahatsız edecek değişik uygulamalar önümüze çıkıyor. Nitekim 
bu tasarı kanunlaştıktan sonra, bundan sonra da benim gönlüm arzu ediyor ki kamu vicdanınca 
mahkûm edilecek, kamu vicdanını rahatsız edecek olaylar duymayalım, görmeyelim, vatandaşlarımız 
da yaşamasın. Bunu hepimiz istiyoruz. Ama maalesef bu uygulama da işte enine boyuna, etraflıca 
hazırlanmadığı için bu kanunla da sıkıntıların pek çoğunun gitmediğini, yeni sıkıntıların geldiğini 
göreceğimizden endişeleniyoruz. Kamunun haklarının gasbedileceğinden endişeleniyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çalış, devam ediniz. 
HASAN ÇALIŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu ülkenin en önemli, en kıymetli varlığı 

vatandaşlarıdır. Vatandaşından, insanından daha önemli hiçbir şey olamaz bu milletin, bu devletin. 
Vatandaşını çekerseniz geriye bir şey kalmaz değerli arkadaşlar. O zaman, bu insanlarımızın haklarını 
korumak lazım. Bu hakları sonuna kadar korumak lazım. İşte, buralarda sizlerin bizlerin evet oyu 
vererek veya hayır oyu vererek ortaya çıkardığımız kanunların, sonunda, her alanda, her ortamda 
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hesap verebileceğimiz, vicdanen rahat olabileceğimiz uygulamalar olması lazım. Biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bunu arzu ediyoruz arkadaşlar. Ben eminim ki sizler de bunları arzu 
ediyorsunuz. Ama maalesef uygulamada bunları yapamadığımız için de vatandaşın değişik 
tepkileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunları asgariye indirmek Türkiye Büyük Millet Meclisine itibar 
kazandırır değerli arkadaşlar, hepimize itibar kazandırır. Ama buradan çıkartacağımız hiçbir sıkıntı 
hiçbirimizi yüceltmez. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle çıkarılmakta olan bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum, tekrar 
saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Çalış. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına ilk söz Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'e aittir. 
Sayın Erdem, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET ERDEM (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 
272 sıra sayılı Teklifle ilgili söz aldım. Antalya milletvekillerimizin hazırladığı bu teklif 

içerisinde bazı mağduriyetlerin giderilmesi, bazı haksızlıkların bertaraf edilmesi veya hak sahibi 
olanların haklarının teslim edilmesi noktasında yapılan değişiklikleri destekliyoruz ve ilimizde de 
Kuşadası ve Didim ilçelerimiz deniz kenarında ve turistik beldeler olması hasebiyle, burada da bu 
kanundan, tekliften yararlanacak vatandaşlarımızın olması hasebiyle, kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdem. 
Şahısları adına ikinci söz Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır'a aittir. 
Buyurun Sayın Hıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 272 sıra 

sayılı Yasa Teklifi'nin üzerinde söz almış bulunuyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye Büyük Millet 

Meclisimizde tapu ve kadastroyla ilgili, kişisel hak ve mülkiyet haklarıyla ilgili pek çok yasalar 
çıkartılmış. Ancak, ne hikmettir ki, geçtiğimiz koalisyon hükümetleri döneminde son altı yılda 
yapılmış olan mülkiyet hakkını koruyucu, kişisel hak ve menfaatleri devletin güvencesi altına alma 
noktasında ihmalkârlıklar bizleri bugünlere kadar taşımıştır. 

Osmanlı Devleti'nin son bulup Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bütün Osmanlı hakları 
genç cumhuriyetimize intikal etmiş olmasına rağmen, aradan yıllar geçmiş ama Türkiye'nin kadastro 
işlemleri 2005 yılına kadar tamamlanamamıştı. Neresi orman sınırları neresi hazine mülkiyeti neresi 
zeytin alanları, hangi arazilerimiz mera hangi arazilerimiz Kıyı Kenar Kanunu, maalesef bunlar 
geçmiş dönemlerde yapılamadığı için, vatandaşımız, hak ettiği mülkiyet haklarını dahi yeterince ve 
gerekli olduğu şekilde kullanamadı. Kıyı Kenar Kanunu çıkarılmış ama Kıyı Kenar Kanunu'nun, 
pek çok, içinde kalan konut, vatandaşımızın mülkiyetli arazisi ve üzerine yaptığı ev kaçak durumuna 
düşürülmüş; babasından, atasından zilyet tapusuyla intikal eden araziler devletin yasa tasarısını 
çıkaramaması neticesinde elinden alınmaya kalkılmış ve millet kendi devletinin içinde kişisel hak ve 
özgürlüklerini, mülkiyet hakkını koruyamaz hâle gelmiş. İşte, bugün çıkarmış olduğumuz bu 
272 sıra sayılı yasayla da mülkiyet hakkının korunması bir adım daha ileriye götürülmüş durumda. 
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Arkadaşlarımız konuşmalarında sadece muhalefet etmiş olmak için, sadece iktidarı eleştirmiş 
olmak için tenakuza düştüklerinin farkında değiller. Biraz önce konuşma yapan bir arkadaşımız 
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin pazarını artırmak amacıyla gitmiş olduğu Afrika 
seyahatini dahi eleştirdi. Buraya harcanan masrafların Kayseri'de intihar eden ailelere ya da işsizlere 
aktarılmasını önerdi. Aynı arkadaşımız kendi ilinde yapılan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı vasıtasıyla dağıtılan yardımlara da itiraz etmişti. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - İtiraz etmedim. 
MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - Tasarruf edip yardım ediyoruz, muhalefet buna itiraz ediyor; 

yeni iş kapasitelerini çıkarmak için gerek Başbakanımız gerek Cumhurbaşkanımız dünyanın dört bir 
tarafına pazar arayışı için çıkıyorlar, buna itiraz ediliyor; mülkiyet hakkını korumak için yasalarımızda 
değişiklik yapılmaya kalkılıyor, buna itiraz ediliyor. Öyle zannediyorum ki bu muhalefet anlayışı 
hasbelkader iktidar olursa Türkiye'mizin bugünkü bulunduğu konumdan yıllarca daha geriye gitmesi 
söz konusu. 

Bu sebeple, gerek yasal çalışmaları dolayısıyla gerek milletimizin menfaatlerini koruma 
noktasında AK PARTİ Hükümetinin başta Sayın Başbakanına, bakanlarına ve çok değerli parlamenter 
arkadaşlarımıza bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla bir kez daha 
selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hıdır. 
Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekili arkadaşımız yoktur. 
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 272 sıra sayılı yasa teklifinin 2. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını 

saygılarımla arz ederim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Peki. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 272 sıra sayılı Yasa Teklifi 'nin 

2'nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasıyla ilgili olarak verdiğim önerge üzerinde söz almış 
bulunuyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 

Şimdi, bu madde neyi getiriyor: İşte "Bir hazine arazisi eğer yapılan bir kadastro veyahut da 
herhangi bir surette birileri tarafından fuzuli işgal edilmişse ve bunun üzerinden on yıl geçtikten 
sonra artık burada kimse dava açmasın, bu kesinleşsin." deniliyor. Şimdi, değerli milletvekilleri, 
bakın, en kolay gasbedilen mal devletin malıdır, en savunmasız mal devletin malıdır, en 
savunulmayan olmayan kurum devlettir. 
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Ben biraz önce burada konuşurken, işte, diyorum, işte, devletin tepesinde oturan kişi dahi 
devletin malını mülkünü bir tasarruf zihniyetiyle kullanmıyor, kafasına estiği zaman Afrika'ya gidiyor 
"Efendim, ticaretini artırmak için..." Neyin ticareti kardeşim? Hediye almak için. 

İşte, ikide bir Suudi Arabistan'a git, oradan ne hediyeler veriliyor onlar belli değil, ondan sonra 
millet istiyor "Yahu, kim, ne hediye verdiniz?" Eskiden bir Katar'a gidiyorlardı. Bir baktım, peş peşe 
11 tane bakan Katar'a gitti, arkasından, Katar'dan bir 350 milyon dolar geldi. Bu, hani ATV ve Sabah 
grubunun satın alınması... 

Şimdi, geçen gün de Tayyip Bey'in Hanımı devletin uçağıyla, Ata uçağıyla yine Katar'a gitmiş. 
Bilmiyorum, öteki bakanların da eşleri gidiyorlar mı? 

Şimdi, değerli milletvekilleri, devletin malı bu kadar keyfi, sorumsuzca kullanılamaz. Bu 
devlet... İnsanlar aç, aç! Çıkıyor, kendi senedini ödemediği için intihar ediyor. Ben onun için biraz 
önce Mustafa Bey'in Kayserisi'nden şey verdim. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bakın, yanlış söylüyorsun, aileleri üzüyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben sana getiririm, isimlerini de getiririm. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aileleri üzüyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - 6 tane Kayserili vatandaş düştüğü -tüccar hem de- ekonomik 

sıkıntı dolayısıyla çok yakında intihar etmiş. Ben de diyorum ki: Abdullah Gül de Kayserilidir. Yani 
bir de gidip de Afrika'da, Kenya'da o aslanlarla, kedilerle oynayacağına oraya harcadığı parayı 
getirsin bu Kayseri'deki tüccarlara versin. Arkadaşlar, ben bunun neresini şey ediyorum? 

Şimdi, niye peki, hazinenin arazisini işgal etmiş kişiye on sene geçtikten sonra bunun üzerinde 
dava açılmasın? Ya, bu memlekette yargıya işleri bırakmaz siz kanunla çözerseniz bu iş olmaz 
arkadaşlar. 

Şimdi, bu kanunun tümü üzerinde konuşulurken Bakan dedi ki: "Teyzesinin oğlunu tutuklatan 
adam..." "Ben, teyzesinin oğlunu tutuklatan adamım." dedi. Ben size olayı anlatayım: Kendisi Başbakan 
Yardımcısı iken o teyzesinin oğluyla Abant'a gidiyorlardı. Sizin bakanlar çok Abant'a gidiyorlar, güzel 
de eğleniyorlar. O Abant'ta "İstanbul Otelcilik" diye bir otel var. Hemen, o işsiz güçsüz olan teyzesinin 
oğlunu Abant Otelciliğin genel müdürü yaptı. Bir süre sonra onu getirdi, İstanbul'da Millî Emlakta bir 
görev yaptırdı. Sonradan basına intikal etti "Efendim, benim ismimi kullanarak rüşvet alıyor." diye. 
Sonra o sırada yakalandı, 70 milyar lira birisinden alınmış, 20 milyar lirasını iade etmiş, 50 milyar 
lirasını da iade etti. Ama bir işsiz adam hemen nasıl bu kadar kısa zamanda 70 milyara da şey oldu? 
Sonradan gazeteciler gittiler bu arkadaşın hanımına sordular. Dedi ki: "Biz, işte, Mehmet Ali Şahin 
Bey'le sık sık Abant'a gidiyorduk. Mehmet Ali Şahin bana 'başını ört' dedi, ben de başımı örttüm. 
Sonra, işte, kocam bu yerlere gelince başımı açtım, ondan sonra bu benim başıma geldi." Bu nerede 
yazıldı? Milliyet gazetesinin Melih Aşık sütununda yazıldı ve tekzip edilmedi. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, yani doğru olan şeyleri söyleyelim, insanlara karşı böyle ucuz 
kahramanlıklar yapmayalım. Biz insanları çok iyi biliyoruz. Benim kişisel hesabım yok. 

Şimdi, sizin arkadaşınız diyor ki: "Efendim, kendi memleketinde dağıtılan buzdolabı, çamaşır 
makinesine karşı çıktı." Yok, bilakis... Ben şimdi Türkiye'deki bütün halka sesleniyorum: Ey Türkiye 
Cumhuriyeti'nin vatandaşları! Bakın, Kamer Genc'in oy aldığı Tunceli'de Kamer Genç nedeniyle bu 
iktidar buzdolabı, çamaşır makinesi, efendime söyleyeyim, mobilya veriyor, belki yarın öbür gün 
daire verecek. E, sizin milletvekillerinize niye verilmiyor? Demek ki sizin... Siz Kamer Genç 
seviyesinde bir adam seçin de size de verilsin efendim, size de verilsin. Yarın halk size soracak, 
Kamer Genc'in... 
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AYHAN YILMAZ (Ordu) - Biz seviyesiz miyiz arkadaş? 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, seviye... 
AYHAN YILMAZ (Ordu) - Yani muhalefet seviyesiz mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yok, yok... 
AYHAN YILMAZ (Ordu) - Buradakiler seviyesiz mi? Aşk olsun! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben millete hatırlatıyorum. Yani yarın öbür gün bu milletvekilleri 
geldiği zaman kendisine sorun: "Kamer Genc'in ilinde niye buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilya 
veriyorsunuz da bize vermiyorsunuz?" Vermiyorlarsa bunlara oy vermeyin, iktidar partisine 
vermeyin, tabii, ben muhalefeti kastetmiyorum yani, onların zaten o güçleri de yok. Onun için ben 
inanıyorum ki bu halkın sağduyusu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet, son dakikanız. 
Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Son dakika mı efendim? 
BAŞKAN - Evet. 
FEVZİ ŞANVERDİ (Hatay) - Tunceli'yi de senden alıyoruz, rahatlıyoruz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Vallahi, Tunceli halkı, soylu, bilinçli bir halktır. Yani siz de orada 

ağzınızın payını alırsınız, yani onu seçimde de göreceğiz. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Diğerleri soylu değil mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben şimdi halka diyeceğim ki: "Vallahi siz AKP'ye oy verirseniz, 

bana diyecekler ki yahu, bak senin memleketinde de oy aldık." E, nasıl konuşacağım? 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Diğerleri soylu değil mi? Hakaret ediyorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) - E, ben diyeceğim "Orada işte soygunlarla mücadele ettim, 
haksızlıklarla ettim." İşte bunları orada daha ayrıntılı söyleyeceğim. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Vay memlekete... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, karar yeter sayısını da istiyorum. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Diğerleri soylu değil mi? 
BAŞKAN -Önergeyi oylarınıza sunup karar yeter sayısı arayacağım: Önergeyi kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... (MHP sıralarından "Yok." sesleri) 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Var, var. 
BAŞKAN - Sayın üyelere bağlıyım ben. Onlar sayıyor. Ben onlara inanıyorum, güveniyorum. 
Efendim, tereddüt var iki kâtip üye arkadaşımızın arasında. Elektronik cihazla yapacağız. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3'üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3- 3402 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
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"GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olduğu iddiası ile yürürlük tarihinden önce açılmış ve henüz kesin hükme 
bağlanmamış olan davalarda dahi uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Tayfur 
Süner. 

Sayın Süner, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz teklifin 3 'üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz 
aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Şu anda bizim görüştüğümüz 3'üncü maddeyle 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro 
Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle bu madde neyi getiriyor bunu 
biraz irdeleyelim. Bu madde, Kadastro Kanunu'nun az önce değiştirdiğimiz 12'nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu iddiasıyla yürürlük tarihinden önce 
açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış olan davalarda da uygulanacağı hükmünü getirmektedir. 
3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun mevcut 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen on yıllık 
hak düşürücü sürenin, taşınmazın niteliğine bakılmaksızın özel mülkiyete konu olsun veya olmasın 
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları da kapsayacak şekilde düzenlendiği ifade edilmiş 
olmasına rağmen, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla on yıllık hak düşürücü sürenin devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olduğu iddia olunan taşınmazlar yönünde işleyemeyeceği belirtilmiştir. 
Bu taşınmazlar yönünden on yıllık hak düşürücü süre geçse bile tapuya kayıtlı böyle bir taşınmazın 
her zaman dava konusu edilebileceği ve tapusunun iptal edilebileceği kabul edilmiş ve mahkemelerce 
bu yönde kararlar verilmiştir. 

Bu maddeyle beraber 3402 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik 
yapılarak, maddede öngörülen hak düşürücü sürecin taşınmazın niteliğine bakılmaksızın özel 
mülkiyete konu olsun veya olmasın devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları da kapsayacağı 
açıkça belirtilmiştir. Bu durumda tapunun iptali için açılmış taşınmazlarla ilgili davalar konusundaki 
belirsizlik ortadan kaldırılmak istenmiştir. 3402 sayılı Kanun'un hazırlanış gerekçesine de uygun 
olarak görülmekte olan bu davalar hakkında da on yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması 
amaçlanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifi özellikle Antalya'nın Kepez ilçesindeki tapu sıkıntılarını 
bitirmek üzere düşünülmüştür. Nedir bu Kepez'de yaşanan tapu sorunu? Yaşanan genel sıkıntı 
devletin önce vatandaşa tapu vermesi, daha sonra yine devletin farklı kademesinin aynı tapuyu iptal 
etmesi suretiyle oluşan tezat. Bu konuda yaklaşık 10 bin dava açılmıştır. Zaten Kepez ilçesinin nüfusu 
350 bindir. Bu davalar da en az 200 bin kişiyi ilgilendirmektedir. Yani Kepez'in yansından fazlası 
bu konuda davalık durumdadır. 

60'h yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü buradaki vatandaşlara taşınmazları satmış, parasını 
almış, devlet de vatandaşlara tapusunu vermiştir. Aradan kırk küsur yıl geçmesine karşın Millî Emlak 
Müdürlüğü "Buralar benim." diyerek tapulu yerleri mahkemeye taşımıştır. Mahkemeler 2004 yılma 
kadar tapu sahibi vatandaşın lehine karar vermiştir. Ancak bu tarihten sonra Yargıtayın 20. Dairesi 
"Buralar 2/B' liktir." derken yine Yargıtayın 1,16, 17 ve 18. daireleri "Buralar makiliktir." diye karar 
vermiştir. Zaten buralar makilik olunca bir sorun doğmamaktadır. Ancak 2/B'likse sorun büyüktür. 
Antalya'nın Kepez gibi çeşitli yerlerinde elli küsur yıllık tapular bir bir iptal edilmektedir. Bu teklifin 
hazırlanış amacı bundan ibarettir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak düşüncemiz diğer partilerle 
de uzlaşma içinde olarak mevcut sıkıntıyı ortadan kaldırmaktır. 
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Gerçekten Antalya'da bu konuda sıkıntı büyüktür. Gerek vatandaş gerekse turizmciler bu olayın 
bir an önce çözülmesini beklemektedir. Bu teklifin kabulü sonucunda da mevcut sıkıntı ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Geçtiğimiz haftalarda Genel Kurulumuzda Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında ısrarla belirtmiştim. AKP Hükümetinin "2/B" denilen arazileri 
önce yasal zemine oturtup daha sonra da satacağını sizlere duyurmuştum. "Bu tasarıda da buna yasal 
zemin hazırlanıyor, dikkat edelim." demiştim. Tam tahmin ettiğim gibi, AKP İktidarı adı geçen 
tasarının görüşmelerinin sonuna yaklaşırken verdikleri bir önergeyle 2/B arazilerinin satılabilmesi için 
gerekli altyapıyı hazırlamışlardır. Buradan AKP İktidarını bir kez daha uyarıyorum: 2/B arazilerini 
rant kapısı olarak lütfen görmeyin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, yakın zamanda Antalya'da yaşanan bir olayı 
anlatmak istiyorum. Antalya Kültür Merkezinin de içinde bulunduğu Atatürk Parkındaki otuz yıllık 
sekiz adet çam ağacı ellerinde motorlu testere bulunan kişiler tarafından kesilmiştir. Antalya'nın 
akciğerleri sayılan bu parktaki manzarayı gören vatandaşların tepkisiyle kesilen ağaç sayısı sekizde 
kalmıştır. Bu emri kimin verdiği konusu biraz araştırılınca Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel tarafından TRT'de çalışırken Antalya Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen 
ve vakfın yönetimi kendisine teslim edilen "Erol İşbilir" adı işin altından çıkmıştır. 

Bu ağaçlar niye kesilir, anlamak mümkün değildir. Otuz sene az bir zaman mı? İnsanın aklından, 
eğer oradaki vatandaşların müdahalesi olmasaydı kaç ağaç daha kesilecekti sorusu geçmiyor değil. 

Antalya'nın AKP'li Büyükşehir Belediyesinin çevreye son zamanlarda yaptıkları bununla da 
sınırlı kalmamıştır. Antalya'nın Kundu bölgesindeki son ormanlık alan da golf sporuna kurban edilme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

2007 yılının yaz mevsiminde ormandaki binlerce ağaç kesilerek toprağa gömüldüğü iddia 
edilmektedir. 2008 yazında da Merdan Otelin hemen karşısındaki ormanlık alana yeraltından 50 
metre uzunluğunda bir tünel açıldığı bilinmektedir. Kundu'daki 1 milyon metrekarelik bu ormanlık 
alan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından MNG Holdinge tahsis edilmişti. MNG Holding de bu 
araziyi Rus iş adamı Telman İsmailov'a satmıştır. 

Ormanın kenarlarına villalar, ortasına ise golf sahası yapılacağı iddiaları Antalya'da 
dolaşmaktadır. Bu iddialar doğruysa, ne yazık ki, özel bir ağaç türü olan fıstık çamından on 
binlercesinin bulunduğu bir orman yok edilmektedir. Zaten son zamanlarda motorlu testere sesleri 
duyulmaktaydı. Birkaç gün önce buradaki ağaç kesimleri artık aleni yapılmaya başladı. Belek'te golf 
sahası yapmak için kesilen 500 bin ağaçtan sonra sıra Kumlu'ya mı gelmiştir? Ben, AKP İktidarına 
seslenmek istiyorum: Yapmayın, güzelim ormanlarımızı, ağaçlarımızı, boğazlarımızı, değerli 
topraklarımızı kimseye peşkeş çekmeyin. "Önce ormanları keselim, sonra nasıl olsa usulüne 
uydururuz." mantığı çok yanlıştır. Giden, ülkemizin doğal zenginliğidir. Bir daha geri gelmez bu 
güzellikler. Gelin, hep beraber bu talanın önüne geçmeye çalışalım; buradaki bütün partiler, 
temsilciler bu konuda anlaşalım; geç olmadan bu talanın önüne bir an önce geçelim. 

Buradan tekrar tekrar belirtmekte yarar görüyorum. Bizim istediğimiz, Antalya'da, özellikle 
Kepez'de yaşanan tapu sıkıntılarını ortadan kaldırmaktır. Bu teklif de doğrudan sıkıntıyı kaldırmaya 
yöneliktir. Amacımız, Türkiye'nin coğrafyasının bütününde değişiklik yapacak bir düzenleme 
değildir. 
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Değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nirı Adalet Bakanı olan Mehmet Ali Şahin 
22/2/2009 tarihinde Antalya'da yaptığı bir konuşmada "Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan yerel 
yönetimler projelerini Ankara'dan geçiremiyor. O nedenle, halkıyla barışık, hükümetiyle barışık, 
devletiyle barışık mahalli yöneticiler iş başında olursa sorunlarınız daha çabuk çözülür." diyerek, 
yaklaşan yerel seçimler öncesinde, muhalefet partilerine oy kullanacak vatandaşlarımızı resmen tehdit 
etmiştir. Bakan Bey, AKP Hükümetinin yerel yönetimlere sağladığı olanakların bu çeşit kriterlere tabi 
olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu çok talihsiz bir açıklamadır. Bu sözler, âdeta AKP İktidarına oy 
verilmezse yerel yönetimlerin Hükümet desteğinden yoksun kalacakları anlamına gelmektedir. Sayın 
Bakanın bu söylemi, Anayasa'nın 10'uncu, 126'ncı ve 127'nci maddelerine aykırıdır. Adalet Bakanı 
bir Anayasa suçu işlemiştir. Bunun üzerine istifa etmiş midir? Hayır. Sayın Bakanımızın yaptıkları 
sadece bununla da kalmamıştır. Adalet Bakanı, partisinin Akfırat Belediye Başkanına, kendisine bir 
arsa bulunması için vekâletname vermiştir. Kimdir bu belediye başkanı? Yolsuzluk iddialarıyla 
yargılanan birisi. Peki, bu olay ortaya çıkınca ne oldu? Sayın Bakan istifa mı etti? Hayır. Böyle olaylar 
Avrupa'da, Asya'da ve Amerika'da olsa idi, duyulduğu anda bakanlar istifa ederek toplumun önünde 
özür dilerdi. Bizim Bakanımız ne yapmaktadır? Çıkıp "Söylemlerimin arkasındayım." diyerek 
makamında oturmaya devam etmektedir. 

Ben buradan Sayın Adalet Bakanına sormak istiyorum: Ne zaman istifa edeceksiniz? Şunu iyi 
bilmenizi istiyorum: Ne Sayın Başbakan ne Sayın Adalet Bakanı bizlerle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, 
halkımızı ne kadar tehdit ederse etsin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Süner. 

TAYFUR SÜNER (Devamla) - ...Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerden tüm Türkiye'de 
olacağı gibi Antalya'da da alnının akıyla çıkacaktır. Benim yüce Türk milletime bu konuda olan 
güvenim tamdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Süner. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Mehmet Şandır. 

Sayın Şandır, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Genel Kurulumuz, Meclisimiz, problem çözen bir kanunun sonuna gelmiş bulunuyor. Gerçekten, 
özellikle Antalya milletvekillerimizin Antalya ve ilçelerinde yaşanan iki temel soruna çözüm üretmek 
için ortaya koydukları bir kanun teklifi -üç tane kanun teklifi birleştirilerek- bugün kanunlaştırılıyor. 

Tabii ki sorunları önemsemek gerekiyor. Sorunların genel oluşu, özel oluşu fark eder belki ama 
sonuç itibarıyla bizim ülkemizin ve bu ülkede yaşayan insanların sorunu bizim sorunumuz olmalıdır 
ve biz bunu ciddiye almalıyız. Çözümü de birlikte üretmemiz lazım. Burada iktidar partisi 
milletvekilleri ile muhalefet partilerinin milletvekillerinin, kaldı ki bizim partimiz Milliyetçi Hareket 
Partisinden bir sayın milletvekilimiz, Sayın Hüseyin Yıldız'ın da imzasıyla bu soruna çözüm 
üretiliyor. Dolayısıyla, bu kanunu ben de önemsiyorum, doğru buluyorum ve kanunlaşması da 
birazdan gerçekleşecek. 
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Değerli milletvekilleri, zannediyorum bir konuyu müzakere ederken müzakere edenler bir ortak 
zemin oluşturmak mecburiyetindeler. Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere zemini hukuk 
olmalıdır, hukukun bağlayıcılığı ve üstünlüğü olmalıdır. Biz burada sorun çözerken mutlaka hukukun 
içinde kalarak ve oluşturduğumuz hukukun bir bölgenin sorununu çözerken, bugünün sorununu 
çözerken geleceğe birtakım sorunlar da taşımaması gerektiğine özen göstermemiz gerekiyor. 

Evet, bu kanun turizmcilerin bugün şu -2005 yılından bu yana zannediyorum- yaşadıkları sorunun, 
bu kanun özellikle orman içi ve kenarında yaşayan vatandaşlarımızın orman idaresiyle, Hazineyle yıllara 
ulaşan, bir türlü bitmeyen ve hiçbir haklılığı olmayan sorunlarının çözümü için önemli katkı veriyor ama 
değerli milletvekilleri, hukuk bilgisinden emin olduğum, devlete, hukuk nizamına bağlılığından asla 
endişemin ve şüphemin olmadığı Sayın Adalet Komisyonu Başkanı ve Sayın Bakanın dikkatine bir 
şey sunmak istiyorum. Öncelikle şahsi olarak da bir kanaatimi ifade etmek istiyorum: Tabii ki müesses 
nizam önemli, devlet nizamı, hukuk nizamı önemli ama tüm bu önemlilikler insan için. İnsanı yok 
sayan, insanın mutluluğunu merkezine almayan hiçbir hukuk, hiçbir nizam, sistem, düzen doğru değildir. 
Bizim sistemimizde, maalesef, hukuk nizamımızda, devlet nizamımızda insan merkezli olmayan, 
tereddüde ve korkuya dayalı, şüpheye dayalı bir yapılanma var. Kanunlarımıza bakınız, sürekli olarak 
bir endişeye tedbir geliştiren nizam getiriyoruz, hukuk kuruyoruz. 

Bu kanunla çözdüğümüzü zannettiğimiz sorun, gerçekten bir insan sorunu. İnsanın hukukuna, 
mülkiyet hakkına itibar etmeyen, onu dikkate almayan mevcut hukukumuzda öyle hükümler var ki 
devlet "Kuralı ben koyarım, koyduğum bu kurala herkes uymak mecburiyetindedir." kolaycılığına, 
güç kullanımına dayalı olarak vatandaşı için ortaya koyduğu kuralın kendisi için geçerli 
olamayacağını iddia ediyor. Bu ne hukuk mantığıyla ne adalet duygusuyla asla bağdaşmaz. 
Dolayısıyla, sorunu çözeceğine inandığımız bu kanunla özellikle orman içi ve kenarında yaşayan 
vatandaşlarımızın yıllarca süren davalarına bir çözüm üretilmeye çalışılıyor ama bu soruna, bu 
çözüme ulaşılırken endişe ederim ki, korkarım ki kamuya ait çok büyük miktarda arazilerin, değerli 
arazilerin yağmasına da yol açmış olacağız. Bu endişem de var. 

Şimdi, bu teklifi hazırlayan değerli arkadaşım karşımda. Ben bu tutanakları bütünüyle okudum. 
Komisyonda zannediyorum on saate yakın bir görüşme yapılmış. Burada yargının hemen her 
biriminden yani Yargıtaydan, Danıştaydan, diğer yerlerden, Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüklerinden 
elemanlar çağrılmış ve sorulmuş. Değerli Bakanım, Değerli Komisyon Başkanı ve kanun teklifi'nin 
değerli sahiplerine soruyorum: Ben bu tutanakları okudum. Bu tutanaklarda Yargıtay 20. Dairesi 
Başkanının ortaya koyduğu Anayasa'ya aykırılık gerekçelerine cevap verememişsiniz. Bizim 
milletvekillerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi Komisyon üyesi arkadaşlarımın ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın ısrarla bu kanunun bir alt Komisyona gönderilmesi, 
orada detaylı incelenmesi talepleri maalesef reddedilmiş ama çok net söylüyorum: Türkiye hukuk 
devleti ise yasamanın yargıyı yok saymak gibi bir lüksü yok, hakkı yok. Yargıtay 20. Dairesi, özellikle 
ormanla ihtilafı olan mülkiyet konularında tek yetkili, en üst makam. Yargıtay 20. Dairesi Sayın 
Başkanının bu kanunun Anayasa'ya aykırılık gerekçelerine ve kanunla ilgili, bu uygulamayla ilgili 
gerek Anayasa Mahkemesinin gerek Yargıtayın gerekse Danıştayın gerekse de Hukuk Daireler 
Kurulunun verdiği birçok kararı isimleriyle ifade ederek böyle bir uygulamanın Anayasa'ya aykırı 
olduğunu, hukuka aykırı olduğunu ve bunun Türkiye'nin mülkiyet nizamını çok ciddi sıkıntıya 
sokacağını, gelecek nesilleri sıkıntıya sokacağını, mülkiyet nizamını çökerteceğini ifade eden çok 
ciddi, çok ağır beyanları var. Sayın Komisyon Başkanı Daire Başkanına imkân tanımış, uzun uzun da 
konuşturmuş ama verilen cevaplar, gerek Sayın Veysi Kaynak'm gerekse Adalet Bakanının verdiği 
cevaplar tatmin edici değil arkadaşlar. Eğer biz bir hukuk kurmaya çalışıyorsak, bu hukuk devletin 
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müesses nizamını sıkıntıya sokmamalı. Yasamayla yargı birbirine rağmen olmak durumunda değil. 
Evet, yasama her şeyin üzerinde, buradan çıkan kanunları yargı uygulamak mecburiyetinde ve -bir 
başka kanaatimi de ifade ettim- herkes yetkisini ve ödevini insanın faydasına kullanmalı, ona göre 
yapmalı, insanın huzuru ve mutluluğu için bu yetkiyi kullanmalı, insan merkezli tanzim etmeliyiz. 
Eyvallah, buna bir şey demiyorum ama birini yaparken diğerini bozmak bence yanlış olur. 

Değerli dostlar, bizim grubumuz adına konuşan Sayın Genel Başkan Yardımcımızın, Metin 
Çobanoğlu'nun ifadesiyle söylüyorum: Bu bir hazine malı yağmasına sebep teşkil etmemeli. 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün soruları var: "Acaba bu kanun, işte, turizmcilerin sorunlarını 
çözerken, orman içi ve kenarı köylülerinin idareyle olan ihtilaflarını çözerken acaba Boğaz'da, 
İstanbul'da, İstanbul Boğazı'nda büyük rant alanlarının yıllarca süren mahkemelerine de çözüm 
getiriyor mu?" Şimdi, bizim Karaman Milletvekili arkadaşımız sordu: "Kesinleşmiş mahkemelere, 
mahkeme kararlarına ne çözüm üreteceksiniz?" Kanunda cevap yok. İki insan, birinin mahkemesi 
bitmiş, birininki bitmemiş. Ne yapacaksınız? Anayasa'nın eşitlik ilkesi veya adalet duygusunu nasıl 
tesis edeceksiniz Sayın Bakanım? Bir başka şey daha söylüyorum: Diyorsunuz ki geçici 10'uncu 
maddede... Yani devam eden mahkemeleri de bağlayıcı bir hüküm getiriyorsunuz. O zaman bu 
mahkemeler size sormayacak mı, yani "Hangi gün neyi değiştireceksiniz? Biz hangi hukuka göre 
karar vereceğiz, yargılama yapacağız?" diye sormayacak mı? Yargının, hukukun sürekliliği konusu 
bir mecburiyet değil mi? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şandır, devam edin. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, gerçekten önemli bir kanun 

çıkartıyoruz. Bir sorun çözülüyor ve bu sorunun çözümü... Ben orman yüksek mühendisi olarak 
söylüyorum: Orman içerisinde yaşayan 7-8 milyon vatandaşımızın yüzde 90'ı ormanla, orman 
idaresiyle ihtilaflıdır. Binlerce, yüz binlerce dava, babadan, dededen devam eden davalar... Yani 
orman idaresi... O dağlara, taşlara mahkûm ettiğimiz o insanları yaşadıkları mekânla problemli hâle, 
davalı hâle getiren bir hukukumuz var. Bunun çözülmesi lazım. Bunun çözülmesi için de bir bütünlük 
içerisinde... 

Değerli milletvekilleri, eğer incelersek şu söz doğru olur: Türkiye'nin iki temel sorunu var, 
genetikleşen, yıllarca devam eden iki temel sorunu var: Biri mülkiyet sorunu, biri personel sorunu. 
Her iki konudaki sistemimiz, maalesef, çözüm üreten, adaleti geliştiren değil, problemi derinleştiren 
bir yapıdadır. Dolayısıyla, bugün bir problemi çözmek için çıkarttığımız kanunun, inanınız ki birçok 
problemi de beraberinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkan, bitirmeye çalışayım. 
... getirmek ve bir sistemi çökertmek ihtimali vardır. Niyet sorgulaması yapmıyorum, bu kanun 

teklifinin altında imzası bulunan tüm arkadaşlarıma saygılar sunarım, bir şey söylemiyorum ama eğer 
bu kanunla haksız birtakım kazançlar da elde edilecekse millet adına vebal altında kaldığınızı da 
hatırlatmak istiyorum. Eğer bu kanunla İstanbul'da devam eden bazı, işte, kanunda veya tutanaklarda 
ismi geçen -ben burada ifade etmeyeyim- ormandan kazanılmış, hileli yollarla kazanılmış arazilerde 
yapılan büyük yapıların, büyük köylerin, konutların sorunlarını çözmek gibi bir sonucu da hasıl 
ediyorsanız millet adına, ülke adına, gelecek adına, vebal altında kalıyorsunuz demektir. 
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Dolayısıyla, benim talebim şu: Bu kanun önemli bir kanun, bu kanun problem çözen bir kanun 
ama bu kanunun, işte, orman yağmasına, hazine arazisi yağmasına, kamu malı yağmasına yol açma 
ihtimaline dayalı olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şandır, son sözünüzü alabilir miyim. 

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - . . . bunun yeniden incelenmesini ve özellikle de Yargıtay 20. 
Dairesi Başkanının Anayasa'ya aykırılık iddiasını ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Hukuk Daireleri 
Kurulunun bazı kararlarını da ifade ederek -ben detaya girmek istemiyorum- bunların mutlaka 
cevaplandırılmasını ve tatmin edici bir cevap verilmesini, kanunun böyle tekemmül ettirilmesini 
talep ediyorum. 

Bir husus daha söylemek istiyorum: Değerli milletvekilleri, geçen de burada bir kanun çıkarttık. 
O kanuna biz de yoğun destek verdik. Ben de çıktım burada konuştum. Tapu Kanunu. Orada da 
Anayasa'ya aykırılığı iddia ettim ama sonuç itibarıyla geçti. Bakın, o Kanun çıkar çıkmaz, Adalet ve 
Kalkınma Partisi teşkilatları bunları dağıtmaya başladılar. Söyledikleri şey şu, vatandaşa diyorlar ki: 
"Biz 2/B sorununu çözüyoruz. Çözüyoruz ancak Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 
bu işe itiraz ediyorlar, iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine gideceklermiş." İşte bunun... Bir 
faks vermişler, bu faks numaralarına bu konuyla ilgili tepkinizi dillendirin diye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Genel merkez numaraları var. 
BAŞKAN - Sayın Şandır... 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bitirmek üzereyim. 
BAŞKAN - Açayım. Bitiriyor musunuz efendim? 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN-Lütfen... 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Bakan, Sayın AKP grup başkan vekillerine ve sayın 

bakanlarımıza söylüyoruz: Eğer buradaki iyi niyetimizi her defasında böyle istismar edecekseniz ve 
bunu bir siyasi propagandaya dönüştürecekseniz burada birlikte çalışmamız mümkün olmaz. Tapu 
Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle 2/B sorununun çözülmediğini siz de söylediniz, ısrarla söylediniz 
ama hemen akabinde teşkilatlarınız vasıtasıyla böyle binlerce faksı Milliyetçi Hareket Partisinin... 
Bilmiyorum CHP'nin de Genel Merkezine geldi mi? 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Geldi, geldi. 
MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu faksları vatandaşlarımız vasıtasıyla bize gönderdiniz. Yani 

bu iş eğer bir propaganda malzemesi, bir siyaset malzemesi olarak kullanılacaksa, yani birbirimizin 
kalesine gol atmayı bir, işte, yasama olarak görüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Burada samimiyet 
yok. Sizi millete şikâyet ederiz. Burada bir sorunu çözüyorsunuz ama milletin geleceğiyle ilgili çok 
temel sorunlara da kapı araladığınız ihtimali vardır, töhmet altında kalırsınız. Bu konularda sizi 
uyarıyorum veya işte kanaatlerimi ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şandır. 
Komisyon Başkanı Sayın İyimaya, buyurun efendim. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYÎMAYA (Ankara) - Değerli Başkanım, 
yüksek Parlamentonun muhterem Genel Kurulu; kısa konuşmamın başında hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisinin madde üzerindeki sözcüsü Değerli Grup Başkan Vekilinin, özellikle 
gelecekteki uygulamalara yönelik kaygıları karşısında, bu tutanakların oluşacak yargı içtihatlarına 
hukuki kaynak yapacağı sebebiyle, tereddütlerine, kanunun ruhu ve amacının ne olduğu hususiyetini 
de gözeterek karşılık vermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun kodunun mülkiyet hukukuna taalluk eden maddesi, geçici hukuk 
karakterindeki Kadastro Kanunu meselelerinde yaşanan bir problemi çözmektedir. Kanun'un var 
olan anlamına, Yargıtayın bazı dairelerinin Kanun'un yürürlüğünden çok çok sonra gelen aykırı 
uygulamasına, yasama organı ve yasama iktidarı yoluyla çözüm oluşturuyoruz. Bu Kanun, Orman 
Kanunu'nu veya orman değerimizi yöneten bir kanun değildir. Orman ve mülkiyet, hem ülkemizin 
hem evrenin bir eş değerde temel kıymetidir. Ormanla mülkiyet arasındaki dengenin kurulması, onun 
felsefesinin, onun değerinin ve onun derinliğinin kavranması yoluyla yine Meclise aittir. Bakın, yirmi 
beş metre boyunda bir ağaç, iki saatte, 74 insanın günlük oksijen ihtiyacını üretmektedir. Parlamento, 
her milletvekili ve her parti bu değeri korumakla görevlidir ama bir orman fetişizmine de orman 
tapınmasına da mahal vermemek gerekir, miktarınca değerlendirmek gerekir. Sayın Başkan orada 
"insan değeri" dedi. 

Orman varlığımızı evvela zihinle, anlayışla koruruz. Hukukla korunma kapasitesi düşüktür ama 
Orman Kanunu korumaktadır ve sanıyorum, defalarca Parlamentonun operasyonuna rağmen, Türkiye 
orman alanında hem değer itibarıyla hem hukuk itibarıyla eskimiş bir düzenlemeye tabidir. 

Kamu-özel mülkiyet alanında derin bir reform yapılabilir ama bu kanun ormanla ilgili en ufak 
sorunu çözmemekte. Ormanın mahsus kadastro hükümleri vardır: Orman Kanunu'nun 7 ve 13'üncü 
maddesi... Belki yanlış hatırlıyor olabilirim, hafızam... Çünkü orman benim ülküm. Bir arkadaşınız 
olarak, liseden beri her sene -asgari- ağaç diken ve on dört tane, adım verilmeksizin, hatıra ormanı 
kuran bir insanım. 

Bu kanunun derdest olan ormana müteallik davalarla doğrudan veya dolaylı ilgisi yoktur. 
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanımızın değerlendirmelerine saygıyla yaklaşıyor ama çoğunluk 
ekseninde de katılmıyorum. Anayasa'nın 169'uncu maddesi ormanlarla ilgilidir, 170'inci maddesi 
ormanlarla ilgilidir ama Anayasa'nın 169'uncu maddesi sadece devlet ormanlarını değil, özel 
ormanları da düzenlemektedir. Onun tabi olduğu hukuk farklı ama Komisyon Başkanı olarak benim 
görüştüğüm, benim müzakeresini yaptığım, iç anlamını kendi hukuk müktesebatıma göre bildiğim 
kanun, ormana muallak, ormanla ilgili derdest veya gelecekteki davaları yöneten bir kanun değildir. 
Keşke muhalefetteki arkadaşlarımız o günkü yanlış algıyla sırf bu sebeple müzakereyi terk 
etmeselerdi de kurucu katkılarını esirgemeselerdi. 

Ben Komisyon Başkanı olarak geleceğe ışık tutması bakımından, Yargıtay uygulamasına ışık 
tutması bakımından, ormana taalluk eden ihtilafların bu kanunla uzaktan yakından ilgisi olmadığını 
-bilmiyorum o derdest davalar ne ise- bununla ilgisi bulunmadığını... Hele hele özel ormanlar yatay 
mülkiyeti, toprak mülkiyeti gerçek kişilere ait olan varlıklardır ki zaten bu o konuyla ilgili bir sorun 
değil, devletle kişi arasındaki mülkiyet ihtilafına ait olan bir sorun. 

Saygılar sunuyorum, hürmet ediyorum arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın İyimaya. 
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Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmıştır. 

Soru soran sayın milletvekilimiz yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 3'üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4'üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Ali Rıza 
Öztürk. 

Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle bugünkü uçak kazasında yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara 
acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, siyaset sorunları çözmek için vardır. Siyasetin görevi sorun çözmektir, sorun 
üretmek değildir. Toplumda var olan sorunları hasıraltı ederek, görmemezlikten gelerek sorunları 
çözmüş olmayız. Mevcut sorunları çözerken, bu sorunları çözeceğim diyerek başka sorunlar da 
doğurmamamız gerekiyor. Bir sorunun çözümü başka bir sorunun doğumuna neden olmamalıdır. 

Hemen ekleyelim ki sorunu yaratan zihniyetten sorunun çözümünü bekleyemezsiniz. Yani 
sorunları yaratan zihniyet bu sorunu çözemez. Bugün görüşülmekte olan bu yasa tasarısıyla ilgili 
sorunu AKP zihniyeti yaratmıştır. Ülkede altı buçuk yıllık iktidar döneminde bir yandan sorunlar 
yaratıp öbür yandan bir sene sonra o sorunları çözmek için hem Türk toplumunun gündemini işgal 
etmiştir hem de Parlamentonun gündemini işgal etmiştir. 

Şimdi, bakın, daha önce -elimde yasa maddesi var- 765 sayılı Yasa döneminde başkasının 
tasarruf ettiği emlak ve araziyi zapt etmek, bunlar üzerinde tasarruf etmek, bunlardan yararlanmak 
için arazinin veya emlakin sınırlarını değiştirmek suç olarak düzenlenmiş iken 2005 yılında AKP 
döneminde Türk Ceza Kanunu'nda yapılan bir değişiklik ile aynen madde şu hâle gelmiştir: Bir 
hakka dayanmadan özel kişilere veya kamuya ait taşınmaz mal ve eklentilerini malikmiş gibi işgal 
etmek, sınırlarını değiştirmek, hak sahibinin bunlardan yararlanmasına engel olmak suç olarak 
düzenlenmiştir. Demek ki bugün tartışılan bu sorun, AKP'nin 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda 
yaptığı değişiklikle gündeme gelmiştir değerli milletvekilleri. 

Şimdi, AKP bu sorunu bir yandan çözeceğim diyor, bir yandan başka sorunlar tabii ki olacak mı 
olmayacak mı bilmiyoruz ama Sayın Bakan, Adalet Bakanımız sandalyenin üzerine çıkıyor 
Antalya'da bir seçim bürosunda bu sorunlara değinirken, Kepez'de bu sorunlara değinirken 
Türkiye'nin gündemine başka sorunlar sokuyor. Şimdi, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Antalya 
milletvekilleri kendi yöresinin bu sorunlarını gerçekten sorun olarak görmüşler, bu sorunun çözüm 
yeri olarak da -yasama organını ilgilendirdiği için- Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu sorunun 
çözümünü gündeme getirmişlerdir. Yani 2005'ten önceki duruma bir nevi dönülüyor. Ancak, Sayın 
Bakan konuşurken sandalyenin üzerine çıkmış. Keşke masanın üzerine çıksaydınız Sayın Bakan, 
masanın üzerinde onları söyleseydiniz biz o sizin söylediklerinizi daha iyi duyardık! 
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Şimdi, Sayın Bakan çıkıyor ne diyor değerli arkadaşlarım? Açıkça seçmeni tehdit ediyor. Ne 
diyor? Çok açık bir şekilde "Hükümetimizle zıtlaşan yerel yönetimler projelerini Ankara'dan 
geçiremiyor. O nedenle halkıyla, hükümetiyle, devletiyle barışık yöneticiler işbaşında olursa 
sorunlarımız daha çok çözülür." 

Şimdi, ben Sayın Bakana soruyorum: Devletiyle zıtlaşan parti kimdir, AKP midir, MHP midir, 
CHP midir, DTP midir veya hiçbiri midir? Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel sütunlarından birisi 
olan laiklik ilkesinin, laikliğin karşıtı odak olma suçundan Anayasa Mahkemesince cezalandırılan 
parti Cumhuriyet Halk Partisi midir, MHP midir, AKP midir yoksa hiçbiri midir? Siz bununla neyi 
kastetmek istediniz, neyi ifade ettiniz? Siz eğer devleti sadece AKP olmaktan ibaret görüyorsanız 
belki söylemlerinizde haklısınız Sayın Bakan ama devlet AKP'den ibaret değildir. "Devlet benim" 
deme anlayışı demokrasilerde, demokratik yönetimlerde mümkün değildir, yer bulamaz. 

Siz devam ediyorsunuz, toplumun önüne çıkıp bir özür dilemeniz gerekirken, bu toplumdan bir 
özür dilemeniz gerekirken devam ediyorsunuz görüşlerinize "Benim sözlerim maksadını aştı." 
diyorsunuz. 

Hayır, Sayın Bakan, sizin sözleriniz maksadını aşmadı. Siz bu sözleri.siyasi kimliğinizle 
söylediğinizi belirtiyorsunuz. Oy istemek için bunu yaptınız. Yani ne yapıyorsunuz? Seçmeni 
düpedüz tehdit ediyorsunuz, şantaj politikası uyguluyorsunuz, demokrasiyle ilgili olmayan bir tutum 
sergiliyorsunuz. 

Tüm demokrasilerde, hele hele girmeye çok özen gösterdiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinde 
devletin de devleti yönetmenin de belirli temel ilke ve kuralları vardır. Bu ilke ve kurallar, devletin 
sürekliliğini sağlamak için vardır Sayın Bakan. Bu ilke ve kurallar kişilere göre değişmez. 
Demokrasilerde "Devlet benim" diyenlere yer yoktur. Onun içindir ki adaleti sağlamakla görevli bir 
Bakan olarak sizin göreviniz... Seçmenlerin gözünün içine baka baka "AKP'ye oy verirseniz hizmet 
alırsınız, vermezseniz hizmet almazsınız." anlamına gelecek bir tutum ve davranış sergileyemezsiniz. 
Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Adalet Bakanına yakışmamıştır, belki AKP Milletvekili Mehmet 
Ali Şahin'e yakışmış olabilir ama Bakana yakışmamıştır. 

Siz Sayın Bakan devam ediyorsunuz "Ben eğer suç işlemişsem -aynen ben cümleler alıyorum-
bir yanlış şey söylemiş, yanlış bir değerlendirmede bulunmuşsam, halkımızın sağduyusuna güvenin, 
bunun cezasını halk verir." demişsiniz. 

Hayır, Sayın Bakan, doğru söylemiyorsunuz. Siyasi yaptırımların cezasını elbette ki halk verir. 
Bir siyasi partinin programının uygulanması sırasındaki doğruların veya yanlışların test edileceği 
zaman seçim zamanlarıdır ama devleti yönetenlerin kimlik ve kişilikleri ne olursa olsun eğer mevcut 
kurallara aykırı davranmışlarsa, hukuka aykırı davranmışlarsa, bu davranışları suç oluşturuyorsa 
bunun cezasını halk vermez, bunun cezasını Türk milleti adına bağımsız yargı verir. 

Siz, Anayasa'nın omurgasını oluşturan 10'uncu maddesi, eşitlik ilkesine aykırı davrandınız. 
Size tanınmış olan kamu yetkisini, devlet adına, millet adına kullanmanız gereken kamu yetkisini 
kendi partinizin yararına kullanmaya çalışıyorsunuz Sayın Bakan. Bu doğru değildir. Adalet 
Komisyonunun bir üyesi olarak, hukukçu bir milletvekili olarak sizin bu davranışınızın, sizin bu 
tutumunuzun Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, yine Anayasa'nın 
127'nci maddesinde tanınan yerel yönetimler ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum. Siz, Anayasa 
suçu işlediniz Sayın Bakan. 
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Şimdi başka bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar: Muhalefette olmak, hizmet yapmak için 
yeterli miymiş, yetersiz miymiş? Yani Sayın Bakan diyor ya... Şimdi, bu yasa çıkacak. Bu yasa 
çıkınca hep beraber bu yasa uygulanacak. Ama Sayın Bakan diyor ki: "Bizden seçerseniz -yani o 
anlama geliyor- daha iyi, biz bunu uygularız ama muhalefetten seçerseniz hizmet alamazsınız." diyor. 
Sayın Bakanı davet ediyorum, devlet kesesinden değil, ben davet ediyorum; Mersin'e gelsin Sayın 
Bakan, davetlimiz olun. Mersin Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Macit Özcan muhalefet 
partisindendir, Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Başkanıdır, 1999'dan beri Mersin'i 
yönetmektedir. Gelin bakalım hizmet yapmış mı, yapmamış mı? Akdeniz Belediye Başkanı Kenan 
Yücesoy muhalefet partisinin milletvekilidir, gelin bakalım hizmet yapmış mı, yapmamış mı? 

KADİR URAL (Mersin) - Tarsus'u söyle... 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Yine Yenişehir Belediyesi İbrahim Genç muhalefet partisinin, 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir belediye başkanıdır; hizmet yapmış mı, yapmamış mı; bir gidin görün 
yerinde. 

KADİR URAL (Mersin) - Silifke'yi de söyle, Silifke'yi... 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Taşucu Belediyesine gidin bakın, Taşucu Belediyesi 

muhalefettedir. 
Tarsus Belediyesi, söylüyorum: Tarsus Belediyesi muhalefettedir. 
Sayın Bakan, her şeyde olduğu gibi bir korku yaratmaya çalışıyorsunuz, artık bunları bırakın. 

Bu, gerçekten yakışmıyor, 21'inci yüzyılda bu üslup yakışmıyor. Bundan on sene önce, yirmi sene 
önce Özal döneminde biz bunları çok duyduk: "Efendim, oy verin; oy sizden, hizmet bizden." Artık 
bu, bugünün geçerli yöntemi değildir; ayrıca da modem, çağdaş bir insana yakışmayan bir yöntemdir 
bu yöntem, doğru bir yöntem değildir. Siz insanları korkutarak yüzde 100 oy alsanız ne yazar? Ne 
olacak yani? Önemli olan demokrasiyi korumaktır, demokrasiye sahip çıkmaktır Sayın Bakan; 
söylemek istediğim husus budur. 

Sizi ben davet ediyorum, Mersin'e davet ediyorum Sayın Bakan. Tüm masraflarınız tarafımdan 
çekilecektir. Devlet kesesinden falan değil, öyle devletin arabasıyla falan değil. Gelin, davet 
ediyorum, a'dan z'ye Mersin'i görün. Mersin'i görün, bir tanıyın. Muhalefette olunmasına rağmen, 
yani iktidar partisinde olunmamış olmasına rağmen hizmet yapılıyor mu, yapılmıyor mu, bir görün. 

Olaya sadece kendi dünyanızdan değil, karşı dünyadan da bir bakmanızı istiyorum Sayın Bakan 
ve ben sizden, sizinle aynı komisyonda çalışan bir milletvekili olarak bu konuda özür dilemenizi 
istiyorum. Adalet Bakanına yakışmamıştır bu davranış biçimi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztürk. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Deminden de söyledim, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

Adalet Bakanına yakışmamıştır. 
Arkadaşlar, tabii, başka bir şey daha söylemek istiyorum: Toplum susturulmaya çalışılıyor dedik, 

tehditler dedik; bunlar tabii, görmezlikten gelindi. Bakın bugün birisi daha gözaltına alındı yine, daha 
önce bırakılan bir vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi şu: "Size biz konuşma 
demedik mi? Niye dışarı gittin konuştun?" Gerekçe bu duyduğumuz kadarıyla, doğru mu, yanlış mı, 
bilemiyoruz. Ama bu şeyi gösteriyor, işte şimdi birtakım yargılamaların toplumu korkutmak 
amacıyla, siyasi amaçla yapıldığı iddialarına hak veriyor bu tip eylemler ve davranışlar. Bunları biz 
görmezlikten gelemeyiz. 
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Yine Meclisin denetimi, soruyla ilgili, soru önergeleriyle ilgili -Sayın Adalet Bakanına 
söylüyorum- çok ciddi sıkıntılarımız vardır. Şimdi burada Anayasa'mızda ve Meclis İç Tüzüğü'nde 
soru önergelerinin nasıl olacağı, nasıl cevap verileceği bellidir; bu konuda da ihlaller yapılmaktadır. 
Ya hiç cevap verilmiyor ya da cevap veriliyormuş gibi gösteriliyor ve bu cevapları bakan kendisi 
vermiyor, ilgili bakan veya Başbakan kendisi vermiyor, emrindeki bir bürokrat veriyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Emrindeki bürokratın ifadesi bir ek yazıyla Meclise 

gönderiliyor. 
Değerli arkadaşlarım, bu, başta AKP'li milletvekilleri olmak üzere hepimize, ama hepimize 

saygısızlıktır. Bize, milletvekili arkadaşlarımızın hiçbirine saygısızlık yapmaya kimsenin hakkı 
yoktur. (CHP sıralarından alkışlar) Mademki burası Türkiye Büyük Millet Meclisi -her vesileyle 
söylüyoruz- egemenliğin kayıtsız ve şartsız tescil edildiği bir yerdir, o zaman, başta buna sayın 
bakanlar da uymak zorundadır, yarın o bakanlar da milletvekili olarak bu koltuklarda oturacaklardır. 
Bugün kendilerinin yaptığı bir eylemin yarın başkalarına yapılmasını istememelilerdir. İnsan 
kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkalarına yapmamalıdır. Ben bu üslupların da 
düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bir sözüm de Sayın Başkanım, Egemen Bağış'a var, onu da söylüyorum: "Adamın birisi" diye 
Cumhurbaşkanına hitap etmeyi ben Egemen Bağış'a yakıştıramadım. O zaman şu oluyor: AKP'li 
vekil arkadaşlarımız bu kürsüde geliyorlar, Sayın Kamer Genc'in Sayın Cumhurbaşkanı için, sayın 
bakanlar için, Sayın Başbakan için kullandığı üsluplar nedeniyle şiddetli eleştiriler yapıyorlar ama bu 
devletin başmüzakereci Bakanı kalkıp da "birisi" diye eski Cumhurbaşkanından bahsediyorsa bunu 
kabul etmek mümkün müdür? 

Saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öztürk, teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır efendim. 
Şahıslar adına ilk söz Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a aittir. 
Buyurun Sayın Tunç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Ceza Kanunu'nun 

154'üncü maddesinin 1 'inci fıkrasında ve Kadastro Kanunu'nun 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
değişiklik yapan kanun teklifinin yürürlük maddesi olan 4'üncü maddesi hakkında söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Öncelikle ben de Hollanda'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan 
rahmet diliyorum, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, her iki kanunda yapılan değişiklikler uygulamada ortaya çıkan sorunları 
giderecek, milletimizin bizlerden beklediği önemli değişikliklerdir. 154'üncü maddede kamuya ait 
taşınmazlar bakımından genel bir ceza hükmünün varlığı, uygulamada birtakım sorunların doğmasına 
neden olmuştur. Kamuya ait olan ve kamunun hüküm ve tasarrufu altında bulunan malların 
korunması, idare tarafından kamu gücünün kullanılması suretiyle gerçekleştirilebilmekte ve özel 
kanunlarında da kamu mallarının korunmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle, Türk 
Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinin l'inci fıkrasının "kamuya ve özel kişilere ait" yerine 
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"başkasına ait" şeklinde değiştirilmesi uygulamada ortaya çıkan sorunları giderecektir. Özellikle turizm 
bölgelerinde ecrimisil ödediği hâlde yasanın bu maddesi nedeniyle suç duyurusuyla karşı karşıya kalan 
turizmcilerimiz, gerçekleştirilen bu düzenlemeyle mağdur olmaktan kurtulacaklardır. Kadastro 
Kanunu'nun 12'nci maddesinde yapılan değişiklik de devletin özel hukuk işlemlerinde gerçek kişilerin 
üstünde bir konumda olmadığı yönündeki eşitlik ilkesinin bir sonucudur. Tapuya güvenerek taşınmaz 
edinen iyi niyetli kişilerin, kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren yıllar sonra devletin 
dava açarak tapusunu iptal ettirmesi sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Hak düşürücü 
süre özel şahıslar için neyse devlet için de aynı olmalıdır. Bu nedenle, Kadastro Kanunu'nun 12'nci 
maddesine eklenen fıkra da Kanun'daki bu eksikliği gidermektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle kanun teklifinin yasalaşarak ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, 
yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tunç. 
Şahıslar adına ikinci söz Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'a aittir. 
Buyurun Sayın Kaynak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; çalışmanın 

sonuna geldik. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisinin Grup Başkan Vekili Sayın Şandır'ın, Komisyon 
tutanaklarından bahisle, ikna olmadığı hususlarda bir iki cümleyle bir şeyler arz etmeye çalışacağım. 

Üzerinde görüştüğümüz yasa 3402 sayılı Kadastro Yasamız. Bu Yasa'dan önce yürürlükte 
bulunan yasamız da 765 sayılı Tapulama Kanunu idi. Şimdiki 12'nci maddenin karşılığı o zaman da 
o kanun'un 31 'inci maddesiydi. 

Büyük Millet Meclisinin 2'nci Dönem 87'nci Birleşiminde, 28/4/1966 tarihinde bu Yasa 
görüşülürken bir milletvekilinin madde metnine "Ancak Hazinenin açacağı davalar için zaman aşımı 
uygulanmaz." şeklinde bir değişiklik yapılması teklifi Meclis Genel Kurulunda reddedilmiş ve yasa, 
o zamanki 31'inci madde, şimdiki 12'nci madde gibi düzenlenerek kanunlaşmıştır. 3402 sayılı 
Yasa'nın 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası da aynen o 31 'inci madde gibi, hiçbir taşınmazın niteliğine 
bakmadan on yıllık hak düşürücü süreyi düzenlemiştir. 

Yine, Sayın Şandır, Yargıtay ilgili daire başkanının Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla ilgili birkaç 
cümle sarf etti. Elimde Anayasa Mahkemesinin 8/10/1991 tarih ve 1991/9 esas ve 1991/36 sayılı 
Karan var. Kadastro Kanunu'nun şimdi görüştüğümüz 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasının 
Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan bir davada, Anayasa 
Mahkemesi çok uzunca gerekçelere dayalı bir karar vermiş. Çok kısa bir iki pasaj arz edeceğim. 

Anayasa Mahkemesi diyor ki: "Bu hükümle, ülkede tapu sicilinde kararlılık sağlanması, belli hak 
düşürücü süre geçtikten sonra kadastrodan önceki nedenlere dayanılarak taşınmazlarla ilgili hakların 
yargı organlarında tartışma konusu yapılmasının önlenmesi amaçlanmış, yasa koyucu da bunda kamu 
düzeni yönünden yarar görmüştür." 

Bu kural, genel nitelikte nesnel bir esas getirmekte olup mülkiyet hakkını değil, yasalarımızda 
görülen benzer hükümler gibi dava hakkını sınırlandırmaktadır. 

"Yasa'da öngörülen durumlar ve süreler ile ilgililerin haklarını kullanmalarında kolaylık 
sağlayan öbür kurallar birlikte göz önüne alındığında, dava hakkının on yıllık hak düşürücü süreyle 
sınırlandırılmış olmasını, bu hükmün kamu düzeni düşüncesine uygun olduğu kadar, tanınan sürenin 
hakkın kullanılmasına da elverişli bulunduğu kabul edilmelidir. Bu kurallarla güdülen amacın devletin 
hak sahibi olmasına yönelik olduğu düşünülemez. 

- 1 8 9 -



TBMM B:62 25.2.2009 0 : 2 

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı yönü yoktur." demiş ve davayı 
reddetmiştir. 

Bir son söz olarak şunu arz etmek istiyorum: Bu 12'nci madde ile ya da ormanlara yönelik 
itirazda şunu söyleyebiliriz: Burada Anayasa'mızın 169'uncu maddesi ormanların korunmasını 
düzenlemektedir ama Kadastro Kanunu'nun 12'nci maddesi hak arama özgürlüğünü ve bu 
özgürlüğün zaman olarak sınırını düzenlemektedir. 

İkisi birbirinden farklı şeylerdir diyorum ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kaynak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Madde üzerinde soru ve önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunup karar yeter sayısı arayacağım efendim. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime on beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.47 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati:19.03 

BAŞKAN: Başkan Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR 
KÂTİP ÜYELER : Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62'nci Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

Teklifin görüşmelerine devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet buradalar. 
272 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesinin oylamasında karar yeter sayısı 

bulunamamıştı. Şimdi maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. 
5'inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, benim aleyhte söz isteğim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, oyunuzun rengini belirtmek için mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun oyunuzun rengini belirtmek üzere. 
Sayın Genç, bir kasıt yok. Yalnız, geç geldiği için... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Vallahi kasıt olup olmadığını bilmiyorum. Daha önceden vermiştim. 
BAŞKAN - Yok, hâlen bilmiyorsanız o zaman "Var." derim ben. "Yok." diyorum size işte. 
Buyurun konuşun efendim, oyunuzun rengini belirtmek üzere. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın milletvekilleri, 272 sıra sayılı "devlet mallarını talan etme 

kanunu"nun son oylamasından önce oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Sayın Başkan, bu şekilde çarpıtamaz. Kanunun adını 
bilmiyor, olmaz efendim, öğrensin öyle çıksın! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, şimdi, bir atasözü var: "Devletin malı deniz, yemeyen 
domuz." diyorlar. Tabii, şimdi, domuz olmamak için devletin malını yemek lazım değil mi arkadaşlar? 
Tabii, yemek lazım... 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sen öyle mi yapıyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, bu kanunda... 
İSMAİL BİLEN (Manisa) - Sen öyle mi yapıyorsun? 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Getirdiğiniz kanun... Getirdiği kanunun manasını bilmeden... 
ÎSMAİL BİLEN (Manisa) - Görevini öyle mi yaptın? 
KAMER GENÇ (Devamla) - . . .bağıran cehaletle mücadele etmek benim görevim değil. 

Şimdi burada, getirdiğiniz kanunlarla, getirdiğiniz bu iki tane kanunla devletin hazinesine ait, 
hazineye ait malların korumasını kaldırıyorsunuz. 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Yok canım! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani insanlar gidecek, hazinenin malına el konulacak. Bu Türk 
Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde bunu işgal edenlere ceza vardı; bu cezayı kaldırıyorsunuz 
"Ee, alın, kullanın." diyorsunuz. Tabii, Komisyon sırasında oturan arkadaş avukat, hükümet sırasında 
oturan avukat, ondan sonra gidip de dava böyle, işte, gayrimenkul davalarıyla uğraşıp da kaybedince 
"Ee, ne yapalım, buna çare kanunla bulalım." derler. 

FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) - Yine avukatlara çatmaya başladın! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bunun bir benzerini, rahmetli Özal zamanında bir mali 

müşavir vardı -şu anda ismini unuttum- o arkadaşın da büyük vergi davaları vardı; tam o sırada büyük 
bir vergi af kanunu çıkarıldı, devletin katrilyonları gitti. 

Şimdi şunu size söyleyeyim: Değerli milletvekilleri, bu devlet savunmasız bir devlet. Bu devletin 
geleceği çok karanlık. Bu devleti, eğer, yönetenler, bu kadar devlete sahip çıkmazsa, bu devlet 
ekonomik iflasa giderse, bu insanlar bu kadar aç, çıplak, yolsuz, yoksulluk içinde olur ama buna 
rağmen siyasi gücü elinde bulunduran insanlar eğer o devlette devlet malını korumazsa -eğer o 
devlette yapılan suistimalleri- onu ayakta tutmak çok zor. Siz zannediyorsunuz ki yani insanları böyle 
bir sadaka ekonomisine alıştırdık, işte, ne yapacağız, herkesi yoksullaştıracağız, sadakaya 
alıştıracağız, yarına bunları bir disiplin altına alacağız. Bunu bilesiniz, bu memlekette üniversiteyi 
bitiren insanlarımızın yüzde 80'i aç, çıplak, işsiz, güçsüz ve bunlar yarın öbür gün aç kalınca ne 
yapacak? Ya gidecek işte kendisini intihar edecek veyahut da o malına mülküne yani o devlette hakça 
bir bölüşümü önleyen siyasi güçlere karşı mücadele edecek. Bunun başka çaresi yok. 

Şimdi, böyle olunca, bu kanunların ne acelesi var? Ne acelesi var? Siz devletin hazinesini... 
Devlet malına tecavüz eden insanlar gitsin, cezasını çeksin arkadaşlar. Yani böyle bir şey olur mu? 
İşte görüyoruz sizin AKP İktidarınız zamanında, Allah rızası için, bütçe korunuyor mu, devletin 
malları korunuyor mu? Tayyip Erdoğan bir yere gidiyor uçaklarla, arabalarla, elli tane yüz tane özel 
arabalarla, 500 tane koruma polisiyle. Ya, bir halkın içine bir sade vatandaş gibi çıkın ya. Bunun bir 
şeyi var mı? Bir yurt dışına gidiyor, bir bakıyorsunuz Türkiye'de 50 tane polis onu dışarıda korumaya 
gidiyor, böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Böyle bir şey olmaz. 

Devlet bu kadar hileli, bu kadar hunharca yönetilmez. Bu devletin malında, mülkünde, bir 
kuruşunda başında tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. E, şimdi, bunları, biz, bu Parlamento korumazsa, 
her sıkıştığınız zaman, "Efendim, bir devlet malına konmak için bir kanuni af getirelim..." 
Kolaylıklar getirirseniz, o zaman birileri de yarın çıkacak "Şu Türkiye'yi bize satın." diyecek yani. 
Böyle bir şey olmaz ki. Böyle bir şey olmayacağını da hepimizin bilmesi lazım. Burada kanunları 
getiriyorsunuz, "Efendim, ne olacak? Şezlonga af getiriyoruz." Yok bunda şezlong affı arkadaşlar. 
Türkiye'nin her tarafındaki hazine arazisini talan etme şeyi vardır. Talan etme kanunudur bu, bu 
kanundur. Yani şimdi Boğaz'daki trilyonluk villaları... Bu hazinenin trilyonluk arazilerini işgal eden 
insanlara bu kanunla getirilen cezayı kaldırıyor musunuz, kaldırmıyor musunuz? Diyorsunuz ki: 
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"Efendim, kadastro yapılmış." Devletin malını gitmiş hileli olarak üzerine kaydetmiş. "E, buna af 
getiriyoruz on sene geçmişse." Yahu, kardeşim, devlette, bugün devletin en üst makamına gelen 
adamlar rüşvet alıyorsa bir memlekette burada yani bir kadastro memuru mu almaz? 

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Almaz, almaz. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, devam edin, sürenizi verdim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, şimdi, tamam, almaz, almaz da... Alıp almayacağını 

biliyoruz. 
Hele şu belediyelerde yapılan yolsuzluklara bakın. İstanbul Belediyesinde on beş gün lale 

getiriyorlar, 552 trilyon para harcıyorlar. Ondan sonra çiçek yapıyorlar, 700 küsur trilyon şey 
ediyorlar. E, Belediye Başkanı Topbaş, getiriyor kendi gelinine 1 milyar dolar reklam ücretini ödüyor. 
Ankara, zaten yıllarca tarumar edilmiş bir şehir. Ee, şimdi eğer sizin İktidarınız zamanında, şurada 
yedi senede bu kadar soygun olduğu bir kişinin üzerine gittiniz mi, gitmediniz mi? Bir söyleyin 
arkadaşlar. Gitmediniz. Demek ki bakın, eğer, bir devlet soyguncuların üzerine gitmezse, soyguncular 
cesaretlenir, cesaretlenince... Bakın, ben burada yaptığım bir konuşmada "İnsanları dürüst görev 
yapmaya getiren iki tane şey var." dedim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Cümlemi tamamlayayım. 
BAŞKAN - Sürenizi verdim, son cümleniz. 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, insanları dürüst görev yapmaya sevk eden iki tane unsur 

var: Birisi Allah korkusudur, birisi kanun korkusudur. Maalesef çağımızda para olunca Allah korkusu 
pek az insanda kaldı. Kanun korkusunu da kaldırdığınız zaman artık her şeyin önü serbest. 

Ben bu kanuna karşıyım. Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, oyumun rengini belli etmek üzere söz istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Veremezsiniz çünkü ben aleyhte konuştum, lehte geçti efendim. 

BAŞKAN - Lehte konuşacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama ben aleyhte konuştum, lehte önce konuşacaktı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, veremezsiniz. 
BAŞKAN - Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla 

selamlıyorum. 
Burada, Antalya ve kıyı bölgesindeki milletvekili arkadaşlarımızın uzun bir zamandır, hem bizim 

parti grubumuz hem muhalefetteki parti grubu arkadaşlarımızın, grup başkan vekillerinin ittifak ile 
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iki gündür konuştuğumuz bu yasanın, ümit ediyoruz, inanıyoruz, Komisyon Başkanının, Komisyon 
üyelerinin ve siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları katkı çerçevesinde çok önemli bir problemi ortadan 
kaldıracağı konusunda hemfikiriz. Açıkçası... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben hariç! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Zaten senin her zaman beraber olman bazı şeylerin iyi 

olmadığını da ifade edebilir. Senin bu konuda beraber olman bu yasanın daha doğru olduğunun da 
göstergesidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Şimdi, konuşmacının biri buradan konuşurken Kayseri'de iş adamlarının intihar ettiğinden 
bahsetti. Bakınız, bir iş adamı -benim de komşum, kardeşi benim komşum- intihar etti. Biz, kendisini 
başsağlığı dileklerine aradığımızda... Kayseri'nin en eski ailelerinden, köklü ailelerinden, sanayici, 
iş adamı, serbest bölgelerde fabrikası olan bir kardeşimiz, kardeşi benim komşum; telefon açtım 
"Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Yardım edecek bir şey var mı? Ekonomik problem mi var?" diye 
ifade ettim. "Hayır, ağabeyimin sıkıntısı vardı." diye ifade etti. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünden, bir iş adamının geçirdiği bir psikolojik sıkıntıyı burada siyasi polemik meselesi yapmak, 
hakikaten, kimseye yakışır bir unsur değildir. 

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Ona yakışıyor! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sizin eğer böyle bir şeyiniz varsa ben o iş adamının telefonunu 

vereyim, adresini vereyim. O aileyi şurada üzdünüz siz. O aileyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kürsüsünden ifade ederek, başarılı bir iş adamını, başarılı bir aileyi, başarılı bir fabrika yöneticisini, şu 
anda çalışan kardeşini, Türkiye'de meşhur edip -o insanın sıkıntıya düştüğünü- deklare etmeye 
çalışıyorsunuz, olmayan bir gerçeği buradan ifade etmeye çalışıyorsunuz. Zaten bugüne kadar, bir buçuk 
yıldır milletvekili olarak şuraya geldiğiniz kürsüde söylediğiniz ifadelerin hepsi yanlış, hepsi iftira. 
Hani bir şey söylüyorsun: "Hem kanundan korkacaksın hem Allah'tan korkacaksın." Sende ikisi de 
yok. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Birinden korktuğunu anlasak neyse... Ne kanundan korkuyorsun 
ne Allah'tan korkuyorsun. Önce git, elini vicdanına koy, düşün. Ben o aileyi üzdüm... Şimdi o ailenin 
mensupları, o aileye mensup insanlar ne kadar üzüldü sen biliyor musun? Ama şurada gelip de Kayserili 
milletvekilini burada görüp de "Kayseri'de şu kadar insan şöyle yapıyor, sen burada rahat rahat 
oturuyorsun." deyip siyasi polemik yapmak belki sana haz verebilir, senin gibi insanlara da haz verebilir. 
Ama önce, sen, vicdanını bir çek et, kontrol et; burada yaptığım konuşmalarla çok insanı üzüyorum diye 
düşün; sonra, inandığın neyse o inandıklarınla bir hesaplaş, yüzleş; af dile, özür dile. 

Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışı seyahatleri yapıyor, Sayın Başbakan yurt dışı seyahatleri 
yapıyor, dış ticaretten sorumlu Bakanımız yurt dışı seyahatlerini yapıyor, yanında da iş adamlarını 
alıp götürüyor. Bundan önceki başbakanlar, bakanlar da iş adamlarının bir kısmını götürüyordu ama, 
özellikle AK PARTİ iktidarları döneminde iş adamlarını götüren Sayın Başbakan ve şimdiki 
Cumhurbaşkanımız iş adamlarıyla beraber gidiyor, dünyanın krize girdiği bir dönemde ihracatımızı 
artırmak için, Türkiye'nin gelirlerini artırabilmek için, yeni yeni pazarlar oluşturabilmek için canla 
başla çalışıyor. Bunları takdir etmek gerekirken, "Yanına birkaç tane adamı almış, gidip farklı şeylerle 
uğraşıyor." diye ifade etmek, herhalde sadece senin zihniyetine has bir durumdur diye düşünüyorum. 
Ama bugün, ihracat 36 milyar dolardan 130 milyar dolara çıkmışsa, dünya ekonomisinin en büyük 
temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yangın ortaya çıkmışsa, bu yangından Türkiye 
korunaklarını alabilmek için gayret gösteriyorsa ve bununla Sayın Cumhurbaşkanının... Bir önceki 
Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatleri sayılıdır, bilmiyordu, görmüyordu, ilişkisi yoktu, anca 
görgüsü oydu. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Yapma! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Seninki de yanlış. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Anca görgüsü oydu, bildiği oydu. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Lütfen, "bilmiyordu" ifadesi yakışmadı. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - O Cumhurbaşkanım... 
EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun) - Senin Kamer Genç'ten ne farkın oldu şimdi? 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...o Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün 
telefon faturalarından tasarruf etmesini övünç kaynağı olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuyordu. 
Bir işletmede, bir yerde, bir devlet kurumunda eğer hareket varsa, ışıklar yanıyorsa, telefonları 
çalışıyorsa, orada iş yapılıyor anlamına gelir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Evet Sayın Elitaş, son dakikanızı veriyorum efendim. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - O lafınızı geri alın Mustafa Bey. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bakınız, Sayın Cumhurbaşkanım, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatını artırabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracat yapısını daha 
da çeşitlendirebilmek için, dünyadaki yangından Türkiye'yi korunaklı hâle getirebilmek için, Sayın 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve değerli bakanlarımızla birlikte hareketlerini yapıyorlar. 

EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun) - Senin Kamer Genç'ten ne farkın oldu şimdi? Onun 
konuşmasıyla senin konuşman arasında ne fark oldu? 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Senin konuşmanın ne farkı var? Kamer Bey'i 
kınıyorsun, bir önceki Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsun. Yakışıyor mu sana! 

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şurada o konuşmacı, hem 

Cumhurbaşkanına hem şimdiki Sayın Cumhurbaşkanına hem Sayın Başbakana ve bütün Hükümet 
mensuplarına... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı şeyi sen yapıyorsun. 
EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun) - Aynı şeyi sen yaptın. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - ...hakaret ederken ağzınızı açmıyorsunuz. Lütfen kendinizi 

çek ediniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı şeyi sen yaptın! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Eğer koruyacaksak, bu ülkenin cumhurbaşkanlarının hepsini 

korumak zorundayız. 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Aynı şeyi sen yapıyorsun! 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben Sayın Cumhurbaşkanının, bundan önceki Sayın Sezer'in 

yaptığı icraatlarım söylüyorum. Sayın Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanlığından geldi, 
Cumhurbaşkanlığına oturdu, o ticaretten anlamaz, onu ifade etmeye çalışıyorum. Alınganlık 
gösterecek ne var? 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Hayır, "bilmiyor" diyorsun... 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama şu andaki Cumhurbaşkanını eleştiren ve görgüsüzce 
eleştiren bir şahsı siz burada eleştirmiyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Elitaş... 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ama Egemen Bağış'ı da siz eleştirmiyorsunuz Sayın Başkan! 

Koskocaman bir bakan... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ben Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Sezer'in vasfını 

nitelendirirken burada birdenbire savunmaya geçiyorsunuz. Sayın milletvekilleri, lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Burada olmayan... 
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Burada olmayan bir insana... 
BAŞKAN - Sayın Elitaş... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Burada olmayan bir Cumhurbaşkanı hakkında ağza 

alınmayacak ifadeleri... 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı şeyi siz yapıyorsunuz! 
EŞREF KARAİBRAHİM (Giresun) - Aynı şeyi sen yapıyorsun! 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı hatayı yapıyorsun! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hayır, ben Sayın Cumhurbaşkanının özelliklerinden 
bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ben beş yıl milletvekilliği 
yaptım. Sayın Cumhurbaşkanının icraatlarını hiç beğenmememe rağmen, Sayın Sezer'in icraatlarını 
beğenmememe rağmen, ne Plan ve Bütçe Komisyonunda ne Genel Kurulda Sayın Cumhurbaşkanını 
hiç eleştirmedik. Niye? Çünkü bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı. Sevsek de sevmesek de 
Cumhurbaşkanı. Siz biliyorsunuz, biz geçen dönemde burada Sayın Sezer'e -kürsüden olsun- sadece 
icraatlarıyla ilgili bir eleştiri yaptık ama başka konuda hiç eleştiri yapmadık. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Bakan ne diyor? "Herif diyor, "o adam" diyor, "birisi" 
diyor. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama, değerli arkadaşlar, şunu ifade ediyorum: Sayın 
Cumhurbaşkanı, şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Gül Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil 
ediyor. 71,5 milyon insanı temsil ediyor. Severiz veya sevmeyiz ama bu ülkeyi seven herkes seçilmiş 
bir Cumhurbaşkanına saygı göstermek zorundadır, saygı göstermeyen insana da tepki göstermek 
zorundadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Aynı şey sizin için de geçerli. 
ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Aynı şey... Egemen Bağış'a, Egemen Bağış'a... Sayın Başkan, 

Bakana, Bakana... 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Biraz önce benim sözümü... Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın 

Sezer'in niteliklerini ifade ederken gösterdiğiniz tepkinin daha da fevkinde bir tepki göstermenizi 
beklerdim. İnşallah... Bundan sonraki süreçte ana muhalefet partisinin temsilcilerinin Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarını temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili yakışıksız sözleri ifade eden 
şahsa karşı tepkilerini en az bizim kadar göstereceklerini ümit ediyor, bu yasaya olumlu oy 
vereceğimizi ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Elitaş. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, konuşmacı bana "Allah korkusu yok." dedi. Aynı 

zamanda da dedi ki... 
BAŞKAN - Efendim, kanun teklifi kabul edilmiştir, hayırlı, uğurlu olsun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. Bakın, biraz önce 

konuşan kişi "Allah korkusu yoktur." dedi 
BAŞKAN - Sayın Genç, bir dakika, dinler misin? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki. 
BAŞKAN - Aslında bu kürsünün mehabetine yakışmayan her türlü konuşma yapılıyor, yani 

yazık. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama sataşma var efendim. 
BAŞKAN - Ama siz de yaptınız, bak kesmedim sizi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, ben kendisine sataşmadım ki. 
BAŞKAN - Hayır, sataşma diye bir şey yok efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sataştı bana efendim, söz istiyorum sataştığı için. 
BAŞKAN - Buyurun yerinize. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bende mi Allah korkusu var, onda mı yok... O zaman oylayın, 

sataşma var mıdır, yok mudur diye. oylayın efendim. 
BAŞKAN - Müsaade ederseniz gündemimize devam edeceğiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sataşma var mıdır, yok mudur diye... Ben ısrar ediyorum. 
BAŞKAN - Gündemimize devam edelim müsaade ederseniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben ısrar ediyorum, sataşma var diyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - O zaman oya sunun efendim. 
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Teşekkür konuşması yapmak istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sataşma var, oylayın. 
BAŞKAN - Kamer Bey, Sayın Genç, birbirinize hakaret etmeye doymadınız mı, yeter, Allah 

aşkına yeter ya! Siz geleceksiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim "Sende Allah korkusu yoktur." demek insana en büyük 

hakaret değil midir? 
BAŞKAN - Yok, varsa hakaret değildir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Allah korkusu olmayan insanın makbul insan olduğunu mu 

zannediyorsunuz? 
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BAŞKAN - Varsa niye hakaret olsun, ben iftihar ederim, var derim. Hiç öyle bir şey yok derim 
kendim için ya, bana yüz bin tane "Sende Allah korkusu yok." dese ben kabul etmem ki. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, Allah korkusunun olup olmadığını o mu söylüyor. 
Sonra, Abdullah Gül şeye giderken "Ben gezmeye gitmedim." dedi, "Abdullah'a teşekküre 

gittim." dedi. 
BAŞKAN - Var, tamam var, Allah korkunuz var, onu tutanaklara geçirdik, tamam. Allah korkusu 

varsa, tamam. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
hepinize çok teşekkür ederim. 

Beş maddeden oluşan, yürürlük maddeleriyle birlikte beş maddeden oluşan bir kanun teklifini 
müştereken yasalaştırdık. Ben, tüm milletvekili arkadaşlarımıza ve gruplarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. 

Bu, Parlamentomuzda yer alan gruplarımızın bir müşterek ürünüydü. Bu ürünü bugün ortaya 
koymuş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ama tabii bu mutluluğumuza bugün büyük bir gölge 
düştü. Hollanda'da Türk Hava Yollarının bir uçağı maalesef düştü, hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
var, insanlar var. Onlara da Cenabıhak'tan rahmetler diliyorum. Tabii, tüm aziz milletimize başsağlığı 
ve geçmiş olsun dileklerimi huzurunuza çıkmışken ifade etmek istiyorum. 

Biraz önce bir arkadaşımız "Şu anda düzeltmeye çalıştığınız sorunu aslında siz üretmiştiniz, siz 
ortaya çıkarmıştınız." diye bir değerlendirmede bulundu. İzin verirseniz, bir iki cümleyle buna cevap 
vererek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Nedir burada çözmeye çalıştığımız sorun? Birincisi 
"Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili zaman aşımı süresi öngörülemez." şeklinde Yargıtayın 
son yıllarda değiştirmiş olduğu görüş sonucu, yirmi yıl, otuz yıl, kırk yıl, elli yıl önce tapularını almış 
olan vatandaşlarımıza karşı, zaman aşımı mefhumu gözetilmediği için, iptal davaları açılmaya 
başlandı. O nedenle, biz, yasal olarak bu vatandaşlarımızın hukukunu korumak zorundaydık. İşte, 
müştereken milletvekili arkadaşlarımız Kadastro Kanunu'nun 12'nci maddesinde bir değişiklik 
yaparak, vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyetini gidermeyi yeğlediler, demek ki bu sorun bizden 
kaynaklanmamış. 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ben TCK ile ilgili konuştum, tutanaklarda var. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Diğerine gelelim. Türk Ceza 
Kanunu'nun 154'üncü maddesini... Sayın Öztürk, burada Türk Ceza Kanunu'nu birlikte çıkardık. 
Yani, ben, müteşekkirim kuşkusuz, ana muhalefet partisi de temel bir kanunumuz olan Türk Ceza 
Kanunu'nun yasalaşmasına katkı sağladı, daha önce birçok temel kanunumuzun yasalaşmasına katkı 
sağladığı gibi. Tabii, bu dönemde Milliyetçi Hareket Partimiz de aynı katkıyı verdiler. 154'üncü 
maddede yapılan son değişiklikten sonra farklı uygulamalarla karşılaştık Sayın Öztürk. Mesela, 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında, yani merkezde, bu tür konularla ilgili, eğer ecri misil ödeniyorsa 
takipsizlik kararı veriyor savcılık, ama Manavgat'ta ve başka ilçelerde, orada da davalar açılıyor, 
yani, çok farklı yorumluyorlar. Başka ilçelerde, başka illerde farklı uygulanıyor. O hâlde, biz, 
uygulamadan kaynaklanan bu tür çelişkileri ortadan kaldıralım ve 2005 değişikliğinden önceki Ceza 
Kanunu'nun anlayışını yeni düzenlemeyle getirelim diye arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Doğrusu 
hemen şunu da ifade edeyim: Bu iki teklifin de hazırlanmasında, benim, baştan beri, Adalet 
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Bakanlığındaki tecrübeli hukukçu arkadaşlarla da birlikte çalışıp, bu metinlerin oluşturulmasına da 
katkım oldu. Aslında, biz, bu tür düzenlemeleri siyasi malzeme konusu yapmayı düşünseydik bunu 
tasarı olarak getirirdik, gücümüz var, buradan yasalaştırırdık, ama müştereken çıkarmanın güzelliğini 
de bugün burada yaşıyor olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyim. İnanıyorum ki, hepiniz de bu sevinci 
duyuyorsunuz. 

Bunun dışında fazla bir şey söylemeyeceğim. Dün burada söz alan her arkadaşım benim yapmış 
olduğum konuşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundular, ben uzun uzun dün bu konuda cevap 
verdim, tekrar bu tür polemiklere girmek istemiyorum ancak şunu da söylemek istiyorum: Özellikle 
Sayın Öztürk "Siz sade bir milletvekili olsaydınız o konuşmayı yapmanızı yadırgamazdık." dedi. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben bir siyasi partinin aynı zamanda milletvekiliyim, bir siyasi parti 
çalışmasına katıldığımda bizim partimizin adaylarına oy vermelerini vatandaşlarımdan istersem lütfen 
bunu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı görmeyin. 

ABDÜLKADİR AKÇAN (Afyonkarahisar) - Sayın Bakan, isteyin de tehdit etmeyin. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Yani ben milletin karşısına çıkarak 
"Kardeşim, tüm siyasi partilerin adayları benim karşımda eşittir, hangisine oy verirseniz verin" mi 
demem lazım Anayasa'nın eşitlik ilkesine uygun olması için. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Hayır, hayır; hayır da şantaj yapma! 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Tabii ki kendi partimin adaylarına 
oy isteyeceğim, destek isteyeceğim ve şunu da söyleyeceğim: Benim partimin adayları seçimi 
kazanırsa daha fazla hizmet eder. Bunu da diyeceğim. Yani bunu dememi lütfen yadırgamayın. (AK 
PARTİ sıralarından alkışlar) 

FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Malatya) - Sayın Bakan, öyle söylemediniz, "Ankara'da 
projenizi kabul etmeyiz." dediniz. 

ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Ben tüm gruplarımıza, yapmış 
oldukları katkılar nedeniyle, milletvekili arkadaşlarımıza, destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. İki 
önemli sorunu, ki sadece Antalya'da değildir bu sorunlar, ülkemizin başka yerlerinde de yaşanıyor. 
Örneğin İzmir'de sadece bu konuyla ilgili 10 bin tane dava vardır, sadece İzmir'de, sadece Antalya'ya 
özgü değildir. Bir sorunu birazcık olsun, belki tam anlamıyla çözemedik çünkü bitmiş olan, 
kesinleşmiş olan davalarla ilgili bir çözüm getirmiyor bu ama yüzde 90 nispetinde çözdüğümüzü 
ifade edebilirim demin bahsettiğim alanla ilgili konuyu. 

Ben yeniden hepinize şükranlarımı sunuyorum. Zannediyorum grup başkan vekillerimiz ne 
buyururlar, önümüzdeki hafta Meclis çalışacak mı yoksa seçimlere kadar çalışmalara ara mı vereceğiz... 
Eğer öyle olacaksa tabii ki tüm arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Yeniden Parlamento çalışmalarında 
birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Bakan, Mersin'e davetim geçerli, sizi bekliyoruz. 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, gündemin 4'üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 
Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme 
Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporlarını görüşmeye başlıyoruz. 
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4.- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı 
Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale işlemleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) (S. Sayısı: 263) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
5'inci sırada Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

5.- Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) 

BAŞKAN - Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
6'ncı sırada yer alan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlayacağız. 

6.- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/675) (S.Sayısı: 330) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada. 
Hükümet? Burada. 
Komisyon Raporu 330 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde gruplar adına söz isteyen, AK PARTİ Grubu adına Rize Milletvekili Ali 

Bayramoğlu. 
Sayın Bayramoğlu, buyurun efendim. 
AK PARTİ GRUBU ADINA BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 330 sıra sayılı Kanun Tasarısı hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aynı zamanda, bugün hakikaten hepimizi son derece üzen Hollanda'daki uçak kazasında ölmüş 
olan gerek Türk ve gerekse diğer vatandaşlar ve yaralı olan tüm vatandaşlarımıza ve yabancı 
vatandaşlara da sabırlar ve acilen sağlık, sıhhatler diliyorum. 

Arkadaşlar, gündeme geçmeden önce çok kısa da olsa KOSGEB hakkında sizi biraz 
bilgilendirmek ve bu bilgilendirmenin arkasından bu kanunun niçin gündeme getirildiğini ve bir 
vesileyle de KOSGEB mensubu sayılan küçük ve orta boy işletme sahibi arkadaşlarımıza ekonomik 
alanda, sanayi alanındaki tecrübelerimizi aktaracak bazı ifadelerde bulunacağım. 

Sözlerime başlamadan önce, dünya ekonomisinin en sıkıntılı bir dönemi yaşadığı bu günlerde 
varını yoğunu ortaya koyarak hem üretmek hem istihdam oluşturmak hem ekonomik katkılarını devam 
ettirmek gayesiyle iş hayatındaki hayatiyetlerini devam ettirmekte olan bütün küçük ve orta boy işletme 
sahiplerine saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu kanunun çalışılarak bugüne getirilmesinde, başta 
KOSGEB yetkilileri olmak üzere emeği geçen bütün herkese de teşekkür ediyorum. 

(x) 330 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Küresel arenada rekabet koşullan giderek ağırlaşmaktadır. Bu yoğun rekabet ortamında 
mücadele eden KOBİ'lerimiz, endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının gelir dağılımındaki 
dengenin ve ticaretteki dinamizmin sürükleyici faktörü ve ekonomimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Şunu söylemeliyim ki ülkemizde gelişme potansiyeli başta küçük ve orta boy işletmeler olmak 
üzere son derece büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, KOBİ'ler ile kurumlar ile kendini 
göstermektedir. Bizlerin sorumluluğu ise KOBİ'lerimizin, kurumlarımızın önünü açan politikaların 
geliştirilmesi, hedefleri iyi belirlenmiş, uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir projelerin hayata 
geçirilmesidir. KOBİ'lerimizin ekonomimize katkısını en üst düzeye çıkartmak için Hükümetimiz, 
KOBİ'lerimizin her bakımdan desteklenmesi, etkinlik ve verimliliklerinin artırılması gibi hayati bir 
misyonu da üstlenmiş bulunmaktadır. 

KOBİ'ler Türkiye'deki çalışanların yaklaşık olarak yüzde 77'sini, yatırımların yüzde 57'sini, 
katma değerin yüzde 38'ini, ihracatın yüzde 16'sını oluşturmaktadır. KOBİ'lerin kredilerden aldığı 
pay ise yaklaşık yüzde 25 civarındadır. 

Ülkemiz ekonomisinde bu kadar önemli bir konumda olan KOBİ'lerin payını ve etkinliğini 
artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere 
uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla KOSGEB, 12/4/1990 tarih ve 3624 sayılı Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile 
kurulmuştur. 

KOSGEB'in hedef kitlesindeki küçük ve orta ölçekli imalat sanayisi işletmelerinin sayısı 
271.490'dır. KOSGEB tarafından 2003 yılında başlatılan çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 90 bin 
işletmenin mevcut durum tespiti yapılarak KOSGEB veri tabanına kaydedilmiştir. Bu işletmeler 
içinden 14 bini stratejik plan hazırlamış ve planları KOSGEB tarafından da onaylanmıştır. 

KOSGEB, 2008 yılı itibarıyla, 35'i işletme geliştirme merkezi, 20'si teknoloji geliştirme merkezi 
olmak üzere 32 şehirde konuşlanan 55 hizmet merkezi ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta 
ölçekli imalat sanayi işletmelerine hizmet vermektedir. Sinerji odakları da dâhil edildiğinde 
KOSGEB tarafından doğrudan hizmet verilen şehir sayısı 63'e ulaşmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KOSGEB, KOBİ'lerin payı ve etkinliğinin artırılması, 
rekabet edebilirliğinin artırılması, sanayi içerisinde bütünleşmenin sağlanması amacıyla "bilişim, 
bölgesel kalkınma, danışmanlık ve eğitim, girişimciliği geliştirme, teknoloji geliştirme, pazar 
araştırma ve ihracatı geliştirme, kalite geliştirme ve yenilik ile uluslararası iş birliği geliştirme desteği" 
başlıkları altında çeşitli yönetmelik destekleri vermektedir. Bu çerçevede 2003-2007 yılları arasında 
KOBİ destek kredisi, ihracat destek kredisi, istihdam kredisi, bilişim kredisi, deri sektörü, organize 
sanayi bölgeye taşınma destek kredisi, gıda sektörü, makine, teçhizat destek kredisi işletmelerimizin 
hizmetine sunulmuştur ve toplam olarak 22 bin KOBİ'ye 2,4 milyar TL kredi verilmiştir. 2008 yılında 
tesirini artıran küresel ekonomik gelişmelerin KOBİ'ler üzerindeki etkilerini hafifletmek ve 
KOBİ'lerimizin bu dönemi mümkün olan en az hasarla atlatmalarını sağlamak amacıyla yeni 
programlar eklenmiştir. 2008 yılında başlatılan sıfır faizli cansuyu kredileri ile 2008 yılı içinde 
KOSGEB tarafından "cansuyu kredileri" altında "1000 + 1000" KOBİ makine, teçhizat kredisi faiz 
desteği, imalatçı esnaf ve sanatkâr kredisi faiz desteği, ihracat kredisi faiz desteği ve istihdam endeksli 
işletme kredisi faiz desteği programları uygulamaya sokulmuştur. Uygulanan bu kredi faiz desteği 
programlarının tamamında, KOBİ'ler tarafından kullanılan kredilerin faizi KOSGEB tarafından 
karşılanmaktadır. Bu şekilde çeşitli çalışmalarla birlikte yaklaşık 22 bin KOBİ'ye aktarılan sıfır faizli 
kredi miktarı 1,6 milyar YTL'ye ulaşmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çalışmaların yanında KOSGEB'in yapmış olduğu çok 
önemli, özellikle hanımlara yönelik yapmış olduğu bir çalışmadan da size bahsetmekte fayda 
görüyorum. KOSGEB Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, dört yörede, 
-Pendik, Çorum, Hacıbektaş ve Kütahya'da- Kadın İş Geliştirme Merkezi, yani kısa adı olan KİŞGEM 
kurulmasını sağlamıştır. İŞGEM'lerde kurulan inkubasyon hizmetleri, yer temini, ortak makine ekipman 
kullanımı, sekreterya hizmetleri, işletme geliştirme danışmanlığı hizmetleridir. Projeler kapsamında 
16 yörede kurulmuş olan İŞGEM'ler toplam 337 adet işletme ve 1.737 kişilik istihdam yaratmıştır. Bu 
işletmelerin 54 adedi kadın İŞGEM'lerde yer almakta olup 77 kişiyi istihdam etmektedir. Diğer taraftan 
ÖSDP kapsamında yer alan 283 işletmede de 1.660 kişi istihdam edilmektedir. 

Bütün bunların yanında başlıklar olarak gündeme getirirsek, KOSGEB, bir, "genel girişimcilik 
eğitimleri" adı altında hizmet vermektedir. Bu çerçevede 2003-2007 dönemi izleme verilerine göre 
100 programda 4.474 katılımcıya eğitim verilmiştir. 

İkinci olarak, genç girişimci geliştirme programlan hizmeti verilmiştir. Bu çerçevede 1990-2000 
öğretim yılında, 2000-2001 öğretim yılında, 2001-2002 öğretim yılında ve 2002-2003 dönemlerinde 
toplam 10 üniversitede çeşitli aktiviteler düzenlenmiştir. 2003-2004 öğretim yılında programın 
düzenlendiği eğitim kurumlarının sayısı ise 26, katılımcı sayısı ise 1.134'e çıkmıştır. Program 2004-
2005 döneminde 34 eğitim kurumunda 1.301 katılımcıyla düzenlenmiştir. Böylece, yaklaşık 5 bin 
kişiye çeşitli dönemlerde eğitimler verilme imkânı olmuştur. 

Bir başka destek programı "yeni girişimci desteği" adı altında verilen programdır. Buna da 2004 
yılı içerisinde 120, 2005'te 256, 2006'da 61 girişimci yararlanmış, 31 Ağustos 2007 tarihi itibarıyla 
22 girişimciye destek sağlanmış olup, destekten yararlananların çoğunun sadece geri ödemesiz 
kredileri destek olarak gördüğünü hatırlatmakta da fayda görüyorum. Ancak KOSGEB bu yapmış 
olduğu bütün hizmetleri mevcut kanunuyla yapma şansına sahip değildir. İşte bugün, mevcut kanunu 
gereğince imalat sanayi sektörü dışındaki KOBİ'lere de destek verilebilmesi gayesiyle, önümüzde 
bulunan 330 sıra sayılı kanun Komisyonumuzda gündeme getirilmiş ve muhalefet milletvekilleri de 
dâhil olmak üzere, ortak kanaatle Meclise, huzurlarınıza gelmiştir. 

KOSGEB, KOBİ'lere hizmet ve destek vermek üzere özel yasaya sahip olan tek kamu 
kuruluşudur ve biz, KOSGEB gibi ülke sathında yaygın teşkilat yapısına sahip dinamik bir kuruluştan 
diğer sektörlerdeki KOBİ'lerin desteklenmesinde de yararlanılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Bilindiği üzere, ülkemizde sanayi sektörü dışındaki sektörlerin ekonomik katma değer üretme 
ve istihdam yaratma potansiyeli artmaktadır. Gerek bu artış gerekse sanayi dışındaki sektör 
firmalarından ve bunların temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler, KOSGEB'in hedef kitlesinin, sanayi 
kesiminden tüm KOBİ'leri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca, 
sanayi kesiminin geliştirilmesinde başarılı olabilmek için, bu kesimle yatay ilişkide olan diğer 
sektörlerin de geliştirilmesi gerekliliği aşikârdır. 

Bu gerekçelerden yola çıkarak 3624 sayılı KOSGEB Kanunu'nda değişiklik yapmak ve diğer 
sektörlerdeki KOBİ'leri de KOSGEB hedef kitlesine dâhil etmek için yasa tasarısı hazırlanmıştır. 
Bu yeni kanunla KOSGEB sadece imalatçı KOBİ'lerden değil, ülkemizin tüm KOBİ'lerinden 
sorumlu ulusal kuruluşu niteliğine kavuşacak ve daha geniş bir etki alanında KOBİ'lerimizin 
geliştirilmesi için çalışmalar sağlayacaktır. 

Şimdi, kanunla ilgili bu ön bilgileri ve KOSGEB'le ilgili bilgileri verdikten sonra, birkaç konuya 
da, özellikle iş hayatında bizleri izleyen kardeşlerimize de bazı konulan aktarmakta fayda görüyorum. 
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Yalnız bundan önce, hepimizin bilmesi gerektiği çok önemli konulardan bir tanesi, KOSGEB'in 
sadece Türkiye genelinde bir kuruluş olmaktan çok, başta komşu ülkelerimiz dâhil olmak üzere Orta 
Doğu ve Arap âleminde KOSGEB çok ciddi bir marka hâline de getirilmiştir. Özellikle bahsettiğimiz 
komşu ülkelerde ve Orta Doğu ülkelerinde, KOSGEB'den yaşadıkları tecrübeler hakkında çeşitli 
toplantılar yapmak suretiyle benzer nitelikli altyapı organizasyonları kurulmuş ve o ülkelere hizmet 
verme ve eğitim verme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu, sadece o ülkelerdeki faaliyetlerin yapılmasına 
destek sağlamamış, aynı zamanda o veri tabanlanndaki faaliyet gösteren firmaların Türkiye'yle dış 
ticaret münasebetlerine de imkân sağlamıştır. O nedenle KOSGEB'in sadece bir kredi veren kuruluş 
değil, aynı zamanda eğitim veren, bu eğitimin yanında uluslararası nitelikte bir marka oluşturma gücünü 
göstermiş ve dış ticaretimize de çok ciddi destek veren bir kurum olduğunu da unutmamamız gerekir. 

Bunun yanında KOSGEB'in yapmış olduğu faaliyetlerin iş hayatına daha müspet yansıyabilmesi 
açısından en önemli hizmetlerden bir tanesi, yapılması gereken hizmetlerden bir tanesi üniversite-
sanayi iş birliği hadisesidir. Üniversitelerimiz maalesef sanayimizle yeteri kadar entegrasyon 
içerisinde olmayıp gerek teknoloji gerek ARGE gerekse bilgi birikimlerini küçük ve orta boy 
işletmelerin gelişimi için kullanmamaktadır. Bunu kanunla yazmak çok mümkün olmayabilir ancak 
üniversitelerimiz kendilerine, başta, bulundukları vilayetlerde olmak üzere -ki Türkiye'nin seksen bir 
vilayetinde artık üniversite var- bu şekildeki çalışmalara mevcut iş güçleri olarak öğretim üyeleriyle 
birlikte destek vermeyi kendilerine asli görev edinmek zorundadır. 

Bakın, bugün küçük ve orta boy işletmelerimizin en büyük problemi kaliteli iş gücünü 
oluşturamamakta yatmaktadır. Hatta birçok konuda, en iyi kaynakçıyı, en iyi tornacıyı, en iyi üreticiyi, 
en iyi endüstri tasarımcısını bünyesinde bulunduran bu işletmelerimizin aslında en başta 
bulundurması gereken bir nakit akış tablosu takip eden, finansal analiz yapan bir personeli 
bulundurma zorunluluğunu sanki ihtiyacı yokmuş gibi değerlendirmekte ve en büyük hatayı 
yapmaktadır. İşte bu noktada bu kardeşlerimize küçük ve orta boy işletmelerin tamamına en güzel 
desteği verebilecek kurumların başında, danışmanlık hizmeti verebilecek kurumların başında 
üniversiteler gelmektedir. 

Bu çerçevede bir başka konu da, küçük ve orta boy işletmelerimize verebileceğimiz en önemli 
önerilerden bir tanesi de kümeleşme konusudur, kümeleşme. Ne demek kümeleşme? Başta sektörel 
olarak birlikte hareket eden grupların bir araya gelerek ortak mahiyette projeler geliştirmesi, ortak 
mahiyette ARGE faaliyetleri yapması ve ortak mahiyette yatırımlar, teknolojik yatırımlar yapmasına 
imkân tanımaktadır. KOSGEB'in kümeleşme benzeri, nitelikli bir araya gelen sektörler bir araya 
geldiklerinde çok daha yüksek montanlı krediler verme gibi özel bir çalışması da vardır. Bu, aynı 
zamanda haksız rekabeti ortadan kaldıracak ve dünyayla rekabet edebilme imkânını da küçük ve orta 
boy işletmelerimize imkân olarak sunmuş olacaktır. O nedenle, başta sektörel olmak üzere bölgesel, 
şehir bazında iş birliği ağları ve network ortamında kümeleştirme çalışmalarını yapmak, hem 
KOSGEB'in hem de bu işletme sahibi kardeşlerimizin asli görevlerinden olmak zorundadır. 

Bakın, geçenlerde bir örnek vermiştim, bu örneği burada bir daha vermekte fayda görüyorum. 
Geçenlerde Rize vilayetinde tüm esnaflarla ilgili bir toplantıya katıldım. Bu katıldığımız toplantıda 
esnaf ve sanatkârlar kooperatifine ve diğer bütün birliklerin yetkililerine sordum: Rize vilayetinde 
toplam esnaf ve sanatkâr üye sayısı kaç? Rize'nin nüfusu 323 bin. Toplam esnaf ve sanatkârlar üye 
sayısı 23 bin. Yani her 15 kişiye 1 tane esnaf düşüyor. Neden? Çünkü "Benim de olsun, ben buranın 
muhtarı olayım." mantığıyla iş hayatına girmek eldeki imkânları ve kaynakları israf etmekten başka 
hiçbir şey sağlamaz, kaybetmekten başka hiçbir şeye imkân sağlamaz ama kümeleşmeyi gündeme 
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getirirsek, birlik ve beraberliği bir araya getirirsek, hem ulusal hem uluslararası kredi imkânlarından 
hem de iş gücünden, profesyonel kadrolardan, üniversitelerden çok daha fazla imkân oluşturmak ve 
bu imkânları da kendi iş hayatımıza yansıtmak gibi bir şansı yakalamış oluruz. Dolayısıyla, bugün 
çıkartmakta olduğumuz ve önümüzdeki günlerde kanunlaşacak olan bu kanunun sadece kanun bazında 
çıkmış olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda iş hayatının da kendisini bu konularda yenilemesi 
gerektiğini ve bir araya gelerek korporasyon, birlik oluşturma, holdingleşme, ortak nitelikte çalışma 
gibi konularda adım atmasının da artık kaçınılmaz olduğunu herkesin bilmesi gerekir. 

Bakın, şu anda dünyada yaşanmakta olan küresel krizin sonucunda geleceğimiz en önemli 
noktalardan bir tanesi, bırakın küçük, orta boy işletmelerin birleşmesini, dünya devleri denecek birçok 
firmaların bile birleşmesini kaçınılmaz hâle getirmektedir. Dünyanın en büyük bankaları birbirleriyle 
birleşme girişimindedir. Dünyanın en önemli üretimini yapan otomotiv sektörü firmaları, aynı marka 
adı altında bir araya gelmelerinin kaçınılmaz olduğunu artık ortaya koymuştur. Dünyanın büyük, 
orta ölçekli firmalarının tamamı dünyayla rekabet ederek birbirimizi öldürmektense, ortak pazar 
bölüşmek suretiyle ama bir arada hareket etmek suretiyle birleşme ve kümeleşme çalışmalarına 
başlamıştır. Ee, siz, dünyanın bu kadar ciddi kuruluşlarının bir araya geldiği bir noktada, küçük ve 
orta boy işletmeler olarak eğer bu kümeleşmeyi beceremezseniz kaçınılmaz son, ekonomik arenadan 
çekilmek, hatta bırakın ticari ahlaksızlıkla da karşı karşıya kalmaktan başka bir şey olamaz. 

O nedenle, bu kanunu ve dünyadaki gelişmeleri de nazarıitibara alarak kendimize de bir 
çekidüzen vermek ve böylece, hem istihdama hem ekonomik katkıya hem de gayrisafı hasılaya katkı 
vermek açısından küçük ve orta boy işletmelerimize çok önemli görevler düşmektedir. 

Bugün hazırlanan ve Meclise sunulmuş olan bu kanunun, bu düşünceler doğrultusunda, başta 
KOBÎ'lerimize, ondan sonra ülkemize, en çok da şu anda istihdam için, iş hayatında yeni sahalar 
açılmasını bekleyen kardeşlerimize, insanlarımıza fayda sağlamasını temenni ediyor, kanunun hayırlı 
olmasını diliyor ve saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayramoğlu. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmak üzeredir. 
Bu bakımdan alınan karar gereğince, 323 sıra sayılı uyuşturucu başta olmak üzere madde 

bağımlılığı ve kaçakçılığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nu ve sözlü soru önergeleriyle kanun tasan 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Şubat 2009 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.48 

• 
VII.- KİT KOMİSYONU RAPORU 

1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2006 yılı denetimine ilişkin komisyon raporu (1) 

• 

(1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2006 yılı denetimine ilişkin komisyon raporu Tutanağın 
sonuna eklidir. 
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VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı 'nın, Malkara 'nın bazı köylerindeki elektrik kesintile

rine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in 
cevabı (7/6301) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun ^Ao\%<-ys. Bakanı Sayın Ke,v,cJ (jM/\fclTAN 
. tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 24.12.2008 

Kemalettin NALCI 
Tekirdağ Milletvekili 

Soru : 

Malkara'nın Sırtbey, Ballısüle ve civar köylerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri 
yöre halkının süt üretimini dahi etkiler seviyeye gelmiştir. Konuyla ilgili iyileştirme ne zaman 
yapılmayı planlanmaktadır? 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 1 3 0 0 *2 4 02.2009 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 24.12.2008 tarih ve 7/6301 sayılı soru önergesi. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin NALCI tarafından sorulan 7/6301 esas sayılı yazılı som 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

SORU - Malkara'nın Sırtbey, Ballısüle ve civar köylerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri yöre 
halkının süt üretimini dahi etkiler seviyeye gelmiştir. Konuyla ilgili iyileştirmenin ne zaman 
yapılması planlanmaktadır? 

CEVAP - Mevcut köy enerji nakil hatlarının bakım-onanm çalışmaları her gün sabah 9:00-akşam 
17:00 saatleri arasmda bir program çerçevesinde sürdürülmekte olup, 15 Şubat 2009 tarihine kadar 
devam etmesi öngörülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Nazım EKREN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Maliye Bakanı V. 

- 2 0 5 -



TBMM B:62 25 . 2 . 2009 

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan 'in, bir köyün elektriğinin kesilmesine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/6355) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan soruların M<*lıue Bakanı Sn. Ke/»wx| UKAKlTAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması için gereğini arz ederim.26.12.2008 

Muğla Milas'ın Karapınar Köyü yaklaşık 10 gündür elektriksiz ve susuz kalmıştır. 
Köye fatura edilen borç, tüm taleplere rağmen taksitlendirmeye gidilmemiş; bir kısmı 
ödenmesine rağmen peşin olarak verilmeyince elektrik kesilmiş, elektriğe bağlı çalışan su 
pompasının da devreden çıkmasıyla sular kesilmiştir. Köyde yaşayan 450 kişi, su ihtiyacını 2 
km'lik yolu her gün gidip gelerek karşılamaktadır. 

Ülkemizdeki en ücra köşelere dahi elektrik ve su gittiğini iddia ederek övünen 
hükümetiniz, Muğla'nın Karapınar Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımızı kış gününde 
elektriksiz ve susuz bırakarak adeta cezalandırmaktadır. 

1- Vatandaşlarımız elektrik ve suyun olmaması nedeniyle salgın hastalık tehdidiyle karşı 
karşıyadır. İnsan hayatının söz konusu olduğu bu durumun düzeltilmemesi halinde 
sorumluluğu üstleniyor musunuz? 
2- Elektriğin bir an önce açılması için girişimde bulunacak mısınız? 
3- Kış gününde insanları mağdur etmek yerine, borcu taksitlendirme yolu neden tercih 
edilmemiştir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.ÖÎB.0.65.00.00/ 1298*24.02.2009 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 26.12.2008 tarih ve 7/6355 sayılı soru önergesi. 

Muğla Milletvekili Sayın Dr. Ali ARSLAN tarafından sorulan 7/6355" esas sayılı yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak verilen cevap aşağıda sunulmuştur. 

Muğla Milas'ın Karapınar Köyü yaklaşık 10 gündür elektriksiz ve susuz kalmıştır. Köye fatura 
edilen borç, tüm taleplere rağmen taksitlendirmeye gidilmemiş; bir kısmı ödenmesine rağmen 
peşin olarak verilmeyince elektrik kesilmiş, elektriğe bağlı çalışan su pompasının da devreden 
çıkmasıyla sular kesilmiştir. Köyde yaşayan 450 kişi, su ihtiyacını 2 km.'lik yolu her gün gidip 
gelerek karşılamaktadır. 

Ülkemizdeki en ücra köşelere dahi elektrik ve su gittiğini iddia ederek övünen hükümetiniz, 
Muğla'nın Karapınar Köyü'nde yaşayan vatandaşlarımızı kış gününde elektriksiz ve susuz 
bırakarak adeta cezalandırmaktadır. 

SORU 1 - Vatandaşlarımız elektrik ve suyun olmaması nedeniyle salgın hastalık tehdidiyle karşı 
karşıyadır. İnsan hayatının söz konusu olduğu bu durumun düzeltilmemesi halinde sorumluluğu 
üstleniyor musunuz? 

SORU 2- Elektriğin bir an önce açılması için girişimde bulunacak mısınız? 

SORU 3 -Kış gününde insanları mağdur etmek yerine, borcu taksitlendirme yolu neden tercih 
edilmemiştir? 

CEVAP 1, 2, 3 - Muğla îli Milas İlçesi Karapınar Köyünün özel trafolu içme suyu tesislerinin 
Menderes EDAŞ ve AYDEM EDAŞ'a borçlan bulunmaktadır. Karapınar Köyüne ait abonelerin 
borcundan dolayı TEDAŞ İl Müdürlüğünce yapılan girişimlere rağmen, yeterli ve süresinde ödeme 
yapılmadığı için mevzuat gereği elektrikleri kesilmiştir. Şirket bilgisi dışında kesik olan enerji açılarak 
usulsüz enerji kullanıldığı tespit edilmiştir. Menderes EDAŞ'a ait borçlar için AYDEM EDAŞ'ın 
herhangi bir taksitlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, abonenin; uygun bir ödeme planı ile 
Şirkete başvurması durumunda kendilerine her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Nazım EKREN 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Maliye Bakanı V. 
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3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, yabancı sermaye girişine ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren 'in cevabı (7/6471) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.05.01 2009 . 

Saygılarımla. \ J ^ 

Mehmet SERDAROĞLU 
Kastamonu Milletvekili 

Tüm dünyada süregelen ekonomik krizin olumsuz etkileri yaşanmaya devam 
ederken, ülkemizde hükümetin ekonomik kriz ile ilgili "teğet, psikolojik" şeklindeki 
değerlendirmeleri, sorunların görmezden gelinmesinin ötesinde, çözüm 
üretilebilmesinin de önüne geçmektedir. 

İstihdam ve üretime dayanmayan, sıcak para, borçlanma ve özelleştirme 
gelirleri ile ayakta tutunmaya çalışan ekonomimizin durumu ortadadır. 

İstihdam ve üretimin yanı sıra, yabancı sermaye girişi de ekonomilerde önemli 
bir göstergedir. Ancak, yabancı sermayenin ülkeye, ne şekilde girdiği, varlık satışına 
mı, yoksa sabit sermaye girişi şeklinde mi, olup olmadığı da büyük öneme sahiptir. 
Makro ekonomik dengeleri Türkiye'den çok daha kötü, siyasi istikrar açısından çok 
daha olumsuz Latin Amerika ülkelerine çok daha fazla yabancı sermaye 
girebilmektedir. Ülkemizin özellikle yeni üretim kapasitesi yaratmaya dönük doğrudan 
yabancı yatırım için bir cazibe merkezi haline geldiğini söylemek ise mümkün değildir. 

Bu bağlamda; 

1- 2003-2008 yılları arasında ülkemize yabancı sermaye girişi ne kadardır? Yıllar 
itibariyle açıklar mısınız? 

2- Hükümet olarak 2007 yılında 22 milyar dolarlık yabancı sermaye girişinin olduğunu 
ifade etmektesiniz. Bunun dökümünü verir misiniz? 

3- Söz konusu yıllar itibariyle ülkemize giren yabancı sermayenin ne kadarı varlık 
satışı, ne kadarı doğrudan sabit sermaye yatırımı şeklindedir? 

4- Geçen 6 yıllık süre içinde özelleştirme geliri ne kadardır? Özelleştirme gelirlerinde 
yabancı payı ne kadardır? Özelleştirme gelirleri nerelerde kullanılmıştır? 

5- Yabancı sermaye girişi ülkemizde ne kadar istihdam artışı üretmiştir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610 i 2 9 9 *24.02.2009 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet SERDAROĞLU tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/6471 esas sayılı yazılı soru Önergesinde yer alan hususlara 
ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ilgilendiren sorulara verilen cevaplar aşağıda 
sunulmuştur: 

Tüm dünyada süregelen ekonomik krizin olumsuz etkileri yaşanmaya devam ederken, 
ülkemizde hükümetin ekonomik kriz ile ilgili "teğet, psikolojik" şeklindeki değerlendirmeleri, 
sorunların görmezden gelinmesinin ötesinde, çözüm üretilebilmesinin de önüne geçmektedir. 

İstihdam ve üretime dayanmayan, sıcak para, borçlanma ve özelleştirme gelirleri ile ayakta 
tutunmaya çalışan ekonomimizin durumu ortadadır. 

İstihdam ve üretimin yanı sıra, yabancı sermaye girişi de ekonomilerde önemli bir göstergedir. 
Ancak, yabancı sermayenin ülkeye, ne şekilde girdiği, varlık satışına mı, yoksa sabit sermaye 
girişi şeklinde mi, olup olmadığı da büyük öneme sahiptir. Makro ekonomik dengeleri 
Türkiye'den çok daha kötü, siyasi istikrar açısından çok daha olumsuz Latin Amerika 
ülkelerine çok daha fazla yabancı sermaye girebilmektedir. Ülkemizin özellikle yeni üretim 
kapasitesi yaratmaya dönük doğrudan yabancı yatırım için bir cazibe merkezi haline geldiğini 
söylemek ise mümkün değildir. 

Bu bağlamda; 

SORU 1- 2003-2008 yılları arasında ülkemize yabancı sermaye girişi ne kadardır? Yıllar 
itibariyle açıklar mısınız? 

SORU 2- Hükümet olarak 2007yılında 22 milyar dolarlık yabancı sermaye girişinin olduğunu 
ifade etmektesiniz. Bunun dökümünü verir misiniz? 

SORU 3- Söz konusu yıllar itibariyle ülkemize giren yabancı sermayenin ne kadarı varlık 
satışı, ne kadarı doğrudan sabit yatırımı şeklindedir? 

CEVAP 1, 2, 3- özelleştirme İdaresi Başkanlığında bu konulara ilişkin bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. i 

SORU 4- Geçen 6 yıllık süre içinde özelleştirme geliri ne kadardır? Özelleştirme gelirlerinde 
yabancı payı ne kadardır? Özelleştirme gelirleri nerelerde kullanılmıştır? 

- 2 0 9 -



TBMM B:62 25 . 2 . 2009 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

CEVAP 4- 01/01/2003-31/12/2008 tarihleri arasındaki 6 yıllık dönemde toplam 28.759.252.996 
ABD Dolan tutarında özelleştirme geliri elde edilmiştir. 

2003-2008 döneminde yabancı sermayeli veya yabancı ortaklığı bulunan şirketlere yapılan 
satış/devir işlemleri kapsamında yabancı ortakların payına düşen satış/devir bedelleri ile ödeme 
tutarları toplamı 10.663.195.860 ABD Doları olup, tüm özelleştirmelerden sağlanan gelir 
tutarının %37'sine karşılık gelmektedir. 

özelleştirme gelirleri; İdari Bütçe, îlan Reklam, Danışmanlık, İstihdama İlişkin Ödemeler, 
Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Sermaye ve Kredi ödemesi ve Emekli Sandığı 
Ödemelerinde kullanılmaktadır. Özelleştirme Fonunun nakit fazlası ise 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanun'un Geçici 23'üncü maddesi çerçevesinde Hazine'ye 
aktarılmaktadır. 

SORU 5- Yabancı sermaye girişi ülkemizde ne kadar istihdam artışı üretmiştir? 

CEVAP 5- Özelleştirme İdaresi Başkanlığında bu konuya ilişkin bilgi ve belge 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

7*0-7 
Nazım EKREN 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Maliye Bakanı V. 
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4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde değişik
lik yapılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6629) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANUĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim.19.01.2009 f] _ 

A j ^ ı ^ S T Ü F Î K 
M^RÖfrMilletvekili 

Isınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, 
buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak ve denetlemek amacıyla 11.8.1983 tarihli 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri 
hakkında kanunun 1,2 ve 9.maddelerine istinaden "Isınmadan kaynaklanan hava 
kirliliğinin kontrolü yönetmeliği" çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, yakma tesislerinde 
kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon 
sınırlarını kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamında yakma tesislerinde kullanılacak 
ithal kömürün özellikleri 22. maddede ve tablo 10'da belirtilmiş,yerli kömürün 
özellikleri ise yönetmeliğin 23.maddesinde tablo 11'de belirlenmiştir. Halböyle iken; 
son günlerde kamuoyunda Hükümet çevresine yakm ; oidûgu İ33İİlecfileh" : 
birjsinin.kömür ithalatı işiyle uğraşmaya başladığı, bu kişinin;Ve ortaklarının 
Endonezya'da ve Malezya'da kömür ocakları satın aldıkları,Qrada üretilen kömürleri 
Türkiye'ye getirmek için çalışma yaptıkları; ancak getirecekleri körhü.rürv özellikleri 
mevcut yönetmelikte öngörülen özelliklere uymadığından yönetmeliğin hükümlerini 
kömürün özelliklerine uydurmak için "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği" de değişiklik yapılmasını sağlamak âmaöryfa Çevre Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulundukları, yönetmelik değişikliği için bürokratları etkilemeye 
ve baskı altına almaya çalıştıkları şeklinde iddialar dolaşmaktadır. Bu çerçevede; 

1-Bu iddialar doğru mudur? "Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği" nde bir değişiklik yapılması ya da yeniden bir yönetmelik hazırlanması 
için Bakanlıktan sözlü ya da yazılı herhangi bir talepte, girişimde ya da telkinde 
bulunulmuş mudur? Bu konulardan herhangi bir haber ve bilginiz var mıdır? 

2- Bakanlık 'da "Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" 
de değişiklik yapma yönünde somut bir çalışma ya da girişim var mıdır? 

3- Halen herhangi somut bir çalışma yok ise; Mevcut Yönetmelikde değişiklik 
yapma düşünce ve niyeti var mı? Böyle bir düşünce varsa bu değişiklik yapma hangi 
ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Değişiklik'yapma isteğinizin sebebi nedir? Hangi 
hükümleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

'Sayı :B.18.O.BHİ.0.00.O0/610.01-/23 ZS"./tf#2009 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

ilgi : TBMM' nin 12.01.2009 tarih ve A.OLO.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Sayın A. Rıza ÖZTÜRK' ün, 7/6629 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir.' 

Arz ederim. 

E K Prof. Dr. 
Cevabi yazı 

MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN A. RIZA ÖZTÜRK' ÜN 
7/6629 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Bu iddialar doğru mudur? Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılması ya da yeniden bir yönetmelik hazırlanması 
için Bakanlıktan sözlü ya da yazılı herhangi bir talepte, girişimde, ya da telkinde bulunulmuş 
mudur? Bu konulardan herhangi bir haber ya da bilginiz var mı? 

SORU 3. Halen herhangi somut bir çalışma yok ise; Mevcut Yönetmelikte değişiklik 
yapma düşünce ve niyeti var mıdır? Böyle bir düşünce varsa bu değişiklik yapma hangi 
ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Değişiklik yapma isteğinizin sebebi nedir? Hangi hükümleri 
değiştirmeyi düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1,3. Genel enerji politikaları ve bunlara bağlı olarak yerli ve ithal kömürlerin 
özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi için Bakanlığımızca; özel İhtisas Komisyonu 
oluşturulmuştur. Bu komisyonun raporu dikkate alınarak kömür özelliklerinin yeniden 
düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Tip Emisyon Belgesine esas laboratuarların kurulamaması nedeniyle, Tip Emisyon 
Belgesi değerlendirilmesi yapılamamakta idi. Bu meseleyi çözme maksadıyla bilhassa 
üniversitelerimizle kurulan temaslar sonucu geliştirilen laboratuar imkanları ile Tip Emisyon 
Belgesi vermeye önümüzdeki aylarda başlanacaktır. 

SORU 2. Bakanlıkta Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinde değişiklik yapma yönünde somut bir çalışmaya da girişim var mıdır? 

CEVAP 2. Bakanlığımızca; Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanarak ilgili kurum ve 
kuruluşlara görüş ve değerlendirme için gönderilmiştir. Bakanlığımıza ulaşan görüşler 
çerçevesinde taslak yönetmelik nihai hale getirilerek, yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderilmiştir. 
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5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, bir barajın tam olarak faaliyete geçirilmesine ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6740) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ili Yenişehir ve İnegöl ilçeleri sınırında bulunan Boğazköy Barajı tam 
anlamıyla amacına uygun faaliyete geçmesi için; 

1. Boğazköy barajı ile ilgili kamulaştırmalar hangi aşamaya gelmiştir? 

2. Boğazköy barajında tutulacak suyun tarımsal, alanda kullanılması için yapılması 

gereken su kanalları ile ilgili olarak şimdiye kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? 

3. 2009 yılı içinde su kanalları ile ilgili bir ihale açılacak mıdır? 

4. Yapılması gereken su kanalları kaç yılda tamamlanacaktır? 

5. Çiftçilerimiz, Boğazköy barajı suyundan tarlalarını ne zaman sulayabilecektir? 
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T.C. 
ÇEVRE VE 0RMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı :B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-AZ2 2Çje2/2QQ9 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : TBMM' nin 12.01.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11370 sayılı yazısı. 

îlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in, 7/6740 esas 
sayılı yazılı soru Önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

E K Prof.DrrVeyteÎEROĞLU 
Cevabi yazı Bakan 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL» İN 
7/6740 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Boğazköy Barajı ile ilgili kamulaştırmalar hangi aşamaya gelmiştir? 
CEVAP 1. Boğazköy Barajı Şantiye Tesisleri, Gövde Sahası, Memba Batorda Sahası, 

İnegöl-Yenişehir Ulaşım Yolu, Kil Malzeme Sahasının (rezervuarda) tamamı, Hamzabey 
Köyü köy yerleşim yerinin göl alanında kalacak olan kısmı ile göl rezervuar alanının bir 
bölümünde olmak üzere, toplam 460,5 hektar alanda kamulaştırma işlemleri, %81 
mertebesinde tamamlanmıştır. 

SORU 2. Boğazköy Barajında tutulacak suyun tarımsal alanda kullanılması için 
yapılması gereken su kanalları ile ilgili olarak şimdiye kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? 

CEVAP 2. Boğazköy Barajında tutulacak suyun tarımsal alanda kullanımı için; 
Yenişehir Ovası Sulamalarına ait uygulama projelerinin yapımı DSÎ Genel Müdürlüğünce 
18.10.2004 tarihinde ihale edilmiş olup, 21.05.2009 tarihinde tamamlanacaktır. 

SORU 3. 2009 yılı içinde su kanalları ile ilgili bir ihale açılacak mıdır? 
CEVAP 3. Proje yapımının tamamlanmasını müteakiben, işin toplam keşif bedelinin 

%10'u kadar ödeneğinin temin edilmesi ve hali hazırda devam eden toplulaştırma 
çalışmalarının da. neticelenmesi halinde; 11645 hektar alana sulama hizmeti götürecek 
Boğazköy Barajı Sulaması'nın 2009 yılında ihale edilmesi planlanmaktadır. 

SORU 4. Yapılması gereken su kanalları kaç yılda tamamlanacaktır? 
CEVAP 4. Boğazköy Barajı Sulaması İnşaatının süresi ihale safhasında 

belirlenecektir. 
SORU S. Çiftçilerimiz, Boğazköy Barajı suyundan tarlalarını ne zaman 

sulayabilecektir? 
CEVAP 5. Sulama inşaatıyla alakalı imalatlar menbadan mansaba doğru 

yapılmaktadır. İmalatları bitirilen alanlar, bir sonraki yıl işletmeye alınarak sulamaya 
açılacaktır. 
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6.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya 'nın, korunmaya muhtaç çocukların kamuda işe yerleştiril
mesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/6792) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Atila KAYA 
İstanbul Milletvekili 

2828 sayılı SHÇEK kanununa 3413 sayılı kanunla eklenen Ek 1. madde ile "Kamu 

Kurum ve kuruluşları, reşit olana' kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi 

statüde olursa olsun,serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak 

bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama 

yaparlar." Hükmü getirilmiştir. 

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 4.maddesindc 

aynen "Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro 

sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda 

aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca 

bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar 

arasından atama yapmak zorundadır." denmektedir. 

Oysa Kamu kurum ve kuruluşları 3413 sayılı Kanunun uygulanmasında gereken 

özen ve hassasiyeti göstermemektedirler. Şöyle ki, korunmaya muhtaç çocukların 3413 

sayılı kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarınca her yıl sınav açılmamakta, sınav 

açmayan kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir yaptırım uygulanamamaktadır. 

Bu nedenle yılda yaklaşık 1500 genç işe yerleştirilmekte, yaklaşık 5500 genç ise kamu 

kurumlarında işe yerleştirmek için sırada beklemektedir. Oysaki kamu kurum ve 

kuruluşları 3413 sayılı kanunu hassasiyetle uygulamış olsa ortalama her yıl 2500 genç 

işe yerleşecek, böylece 5500 genç sırada beklemiyor olacaktır. 
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Buna eöre: 

Soru 1: Sırada bekleyen 5500 gencin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 
bakanlığınızın almayı düşündüğü önlemler nelerdir? Mezkûr kanunu hassasiyetle 
uygulamayan kamu kurum ve kuruluşları 
düşünüyorsunuz? 

ile ilgili olarak hangi tedbirleri almayı 

Soru 2: 3413 sayılı kanunun bu haliyle SHÇEK e bağlı kuruluşlarda kalan 
çocukların hayata hazırlanmasında kolaycılığa ve hazırcılığa teşvik ettiği, özellikle bazı 
yörelerde ailelerin çocuklarını kolayca işe yerleştirmek amacıyla bu yola başvurdukları ve 
yerel nedenlerden kaynaklanan suiistimallerin olduğu bilinmektedir, 3413 sayılı yasa ve 
Korunmaya Muhtaç Çocukların îşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzükte ne tür değişiklikler 
yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.007.00/c$T 2.4J.IJ2QQ9 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı'nın 12.02.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6792-11459/24224 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Atila KAYA'ya ait 

7/6792 esas nolu yazılı som önergesi hakkındaki bilgileri içeren cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ek: 1 Yazı NflnerÇt 
Devlet Bakam 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLA KAYA'NIN 
7/6792 ESAS NOLU YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVABIDIR 

2828 sayılı SHÇEK kanununa 3413 sayılı kanunla eklenen Ek 1. madde ile 
" Kamu Kurum ve kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar 
için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun serbest kadro mevcutlannın 
binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş 
sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar" Hükmü getirilmiştir. 

Korunmaya muhtaç Çocuklann işe Yerleştirilmesine ilişkin Tüzüğün 4. 
maddesinde aynen " Kamu Kurum ve kuruluştan her yıl, hangi statüde olursa 
olsun serbest kadro sayılanyla bunun binde biri oranında alacaktan korunmaya 
muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini 
Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç 
çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlannda başanlı olanlar arasından atama 
yapmak zorundadır." Denmektedir. 

Oysa Kamu Kurum ve kuruluştan 3413 sayılı Kanunun uygulamasında 
gereken özen ve hassasiyeti göstermemektedir. Şöyle ki, korunmaya muhtaç 
çocuklann 3413 sayılı kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarınca her yıl sınav 
açılmamakta, sınav açmayan kamu kurum ve kuruluşlanna herhangi bir 
yaptırım uygulanamamaktadır. Bu nedenle yılda yaklaşık 1500 genç î e 
yerleştirilmekte, yaklaşık 5500 genç ise kamu kurumlannda işe yerleştirmek 
için sırada beklemektedir. Oysaki kamu kurum ve kuruluştan 3413 sayılı 
kanunu hassasiyetle uygulamış olsa ortalama her yıl 2500 genç işe yerleşecek, 
böylece 5500 genç sırada beklemiyor olacaktır. 

Buna göre; 

SORU 1 : 

Sırada bekleyen 5500 gencin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 
bakanlığınızın almayı düşündüğü önlemler nelerdir? Mezkûr kanunu 
hassasiyetle uygulamayan kamu kurum ve kuruluştan ile ilgili olarak hangi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1 : 

25.02.1988 tarih ve 3413 Sayılı Kanun'da "Kamu kurum ve kuruluşları reşit 
olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından bakılan ve korunan çocuklar için her yılbaşında ki; hangi statüde olursa 
olsun serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar 
arasında yapılacak sınavda başarılı olanlar arasında atama yaparlar" denilmektedir. 

02.03.1995 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Korunmaya 
Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük'ün 4. Maddesinde "Kamu 
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kurum ve kuruluşları, istedikleri nitelikte korunmaya muhtaç çocuk bulamaması 
, durumunda bu yükümlülüklerinden kurtulamaz" ibaresi bulunmaktadır. 

3413 sayılı Kanun kapsamında sınav açan ve sınav sonucunda aradığı 
nitelikte korunmaya muhtaç çocuk bulamayan kamu kurumları, Kurumumuza 
müracaat ederek aradıkları niteliklere uygun yeni aday listesi talep etmekte ya da 
aradığı nitelikleri değiştirerek tekrar aday listesi talep etmektedir. 

Her yılbaşında kamu kurum ve kuruluşlarına yazı ile Kurumumuz kayıtlarında 
3413 sayılı Kanundan faydalanmak için sırada bekleyen çocuklarımızın öğrenim 
durumlarını gösterir tablo gönderilerek sınav açmaları istenmektedir. Yıl içerisinde 
sınav açmayan kamu kurum ve kuruluşlarına Temmuz ayında ikinci bir yazı yazılarak 
sınav açmaları talep edilmektedir. 

3413 sayılı Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarına her yıl serbest kadrolarının 
binde biri nispetindeki kısmı için korunmaya muhtaç çocuklara sınav açma 
yükümlülüğü getirmiştir. 

SORU 2 : 

3413 sayılı kanunun bu haliyle SHÇEK' e bağlı kuruluşlarda kalan 
çocukların hayata hazırlanmasında kolaycılığa ve hazırcılığa teşvik ettiği, 
özellikle bazı yörelerde ailelerin çocuklarını kolayca işe yerleştirmek amacıyla 
bu yola başvurduktan ve yerel nedenlerden kaynaklanan suiistimallerin olduğu 
bilinmektedir. 3413 sayılı yasa ve Korunmaya Muhtaç Çocuklann İşe 
Yerleştirilmesine ilişkin Tüzükte ne tür değişikler yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 2 : 

3413 sayılı Kanunun amacı; korunmaya muhtaç çocukları topluma 
kazandırmak, öğrenimini veya on sekiz yaşını tamamlayarak yurttan ayrılma 
aşamasına gelen gençleri sosyal güvenceye kavuşturmak ve üretim sürecine 
katmaktır. 

3413 sayılı Kanunun uygulanmasında suiistimallerin önlenmesi amacıyla, 
korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılan 
başvurular İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri Sosyal Servisinde görevli meslek 
elemanlarınca yerinde incelenerek titizlikle değerlendirilmektedir. 

Bu tür başvurularda çocuğun aile ortamından ayrılmadan yetişmesi ön planda 
tutulmakta ve aile yanında desteklenerek yetişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Sadece sağlıklı bir aile ortamına kavuşturulamayan çocuklar için korunma kararının 
alınmasına özen gösterilmektedir. /~) 

Saygılarımla. İ l / / 

Devlet Bakanı 
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7.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, hava kirliliği ölçümlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Orman Bakanı Veysel Eroğlu 'nun cevabı (7/6795) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

1. Hava kirliliği ölçüm uygulamaları ilgili çalışmaları il düzeyinde yürüten birimler 
neresidir? 

2. Hava kirliliği ölçümlerinin sürekli olarak yapıldığı illerimiz hangileridir? 
3. Hava kirliliği ölçümü illerde kaç noktadan yapılmaktadır? 
4. Hava kirlilik oranının yüksek olarak nitelendirildiği ve kömür kullanımının yoğun 

olduğu gecekondu bölgelerinde de hava kirliliği ölçümü yapılmakta mıdır? 
5. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde sınır değerlerin üzerinde hava kirliliği 

yaşanan illerimiz hangileridir? 
6. Geçtiğimiz yıllarda hava kirliliğini önlemek için doğalgaz tüketimine yönelik 

uygulamalarda değişiklikler olmuş mudur? , , , . . - . 
7. Son yıllarda kömür tüketiminin arttığı ve buna bağlı olarak' hava kirliliğinin 

arttığı yönündeki söylemlerin doğruluk değeri nedir? Bununla' İlgili herhangi bir 
çalışma yapılmış mıdır? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi 

Sayı : B.18.0.BHÎ.0.00.00/610.01-/2/ 2S..&Z/2009 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

îlgi : TBMM' nin 12.01.2009 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-11441 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMÎREL' in, 7/6795 esas 
sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte 
gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

r*^ 
^ K , . Prof. DrSîejcafiLEROĞLU 
Cevabı yazı fiakail 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN 
7/6795 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI 

SORU 1. Hava kirliliği ölçüm uygulamaları ilgili çalışmaları il düzeyinde yürüten 
birimler neresidir? 

CEVAP 1. Bakanlığımızın illerde kurduğu, hava kalitesi ölçüm istasyonlarının 
işletilmesiyle alakalı sorumluluk, il çevre ve orman müdttrlüklerindedir. 

SORU 2. Hava kirliliği ölçümlerinin sürekli olarak yapıldığı illerimiz hangileridir? 
CEVAP 2. Türkiye'de tüm illerde hava kalitesi ölçümü yapılmaktadır. Bakanlığımızın 

tüm illerde kurduğu istasyonların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 10 istasyon, 
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 6 istasyon, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezine ait Ankara'da 8 istasyon ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgesine ait 1 istasyon da 
sisteme entegre edilmiştir. Tüm veriler online ve saatlik ortalamalar şeklinde Bakanlığımıza 
ait http://www.havaizleme.gov.tr adresindeki genel ağ sayfamızda yayınlanmaktadır. 

SORU 3. Hava kirliliği ölçümü illerde kaç noktadan yapılmaktadır? 
CEVAP Küçük şehirlerde 1 istasyon ve büyük şehirlerde şehrin büyüklüğü ve 

topoğrafik yapısına göre birden fazla olmak üzere, toplam 116 noktada ölçüm yapılmaktadır. 
SORU 4. Hava kirliliği oranının yüksek olarak nitelendirildiği ve kömür kullanımının 

yoğun olduğu gecekondu bölgelerinde de hava kirliliği ölçümü yapılmakta mıdır? 
CEVAP Sanayileşmiş bölgeler için kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonları dışında 

kalan hava kalitesi Ölçüm istasyonları ısınma kaynaklı kirliliği ölçmek maksadıyla 
kurulmuştur. 

SORU 5. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde sınır değerlerin üzerinde hava kirliliği 
yaşanan illerimiz hangileridir? 

CEVAP Bakanlığımızca 2005 yılında 31 ilde iki parametre ölçen tam otomatik 
cihazlarla hava kalitesi ölçümlerine başlanılmış olup, 2007 yılı itibariyle de 81 il merkezinde 
Ölçümler yapılmaktadır. Ülke genelinde hava kalitesi ölçüm sonuçlan değerlendirildiğinde; 
Yönetmelik ile belirlenen sınır değerlerinin aşılmadığı görülmektedir. 

SORU 6. Geçtiğimiz yıllarda hava kirliliğini önlemek için doğalgaz tüketimine yönelik 
uygulamalarda değişiklikler olmuş mudur? 

CEVAP Bakanlığımızca çıkarılan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca; güneş, jeotermal, ısı pompalan 
vb yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklan ile doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı teşvik 
edilmektedir. BOTAŞ tarafından 2008 yılı itibariyle toplam 57 il'e doğalgaz arzı sağlanmış 
olup, planlamalar devam etmektedir. 

SORU 7. Son yıllarda kömür tüketiminin arttığı ve buna bağlı olarak hava kirliliğinin 
arttığı yönündeki söylemlerin doğruluk değeri nedir? Bununla ilgili herhangi bir çalışma 
yapılmış mıdır? 

CEVAP 7. Kömürden kaynaklandığı iddia edilen hava kirliliği, sürekli olarak "takjp 
edilmekte olup; Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen 
sımrı aşmamaktadır. 
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DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Sah gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin ba
şında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, "Sunuşlar" ve işaret oyu ile yapılacak seçimle
rin her gün yapılması, 

önerilmiştir. 
(Genel Kurulun 3.10.2007 tarihli 3 üncü birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 19.2.2009 tarihinde dağıtılan 323 sıra sayılı Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporunun Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve 
görüşmelerinin Genel Kurulun 26.2.2009 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasının, 

Genel Kurulun; 25 Şubat 2009 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmeyerek 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 
işlerin görüşülmesinin, 26 Şubat 2009 Perşembe günkü Birleşiminde 1 saat süre ile sözlü soruların 
görüşülmesinin, 

25 ve 26 Şubat 2009 Çarşamba ve Perşembe günlerindeki birleşimlerinde 14:00 - 20:00 saatleri 
arasında çalışmalarını sürdürmesinin, 

29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına, 5.3.2009 Perşembe gününden başlamak üzere 15 gün ara verilmesinin, 

Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 19.2.2009 tarihli 60 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

GRUP ÖNERİLERİ 
1.- 90 sıra sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre 

Temel Kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ilâ 22 nci maddelerden, ikinci bölümü
nün iki geçici madde dahil olmak üzere 23 ilâ 49 uncu maddelerden oluşması, 

önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 29.1.2008 tarihli 55 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel 

Kanun olarak görüşülmesi; 
önerilmiştir. 
(Not: İlk 50 bölüm 30'ar maddeden, 51 inci bölüm 1501 ilâ 1520 nci maddelerden, 52 nci 

bölüm ise Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 dahil 1521 ilâ 1535 inci maddelerden oluşmaktadır.) 

(Genel Kurulun 8.7.2008 tarihli 127 nci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Dışişleri Komisyonu 
25.2.2009 Çarşamba Saat: 10:30 

* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
25.2.2009 Çarşamba Saat: 10:30 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
62 NCİ BİRLEŞİM 25 ŞUBAT 2009 ÇARŞAMBA SAAT: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 _ Ö Z E L GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 
Milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, Adana Milletvekili 
Necdet Ünüvar ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 Milletvekilinin, Bitlis 
Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 
Milletvekilinin, Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu (10/6, 19, 36, 39, 41, 51, 103) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 19.02.2009) 
(Görüşme günü: 26.02.2009) 

3 - SEÇİM 

>ckK 
>qS 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI 
YAPıLMASıNA DAIR ÖNGÖRÜŞMELER 

sCtk 

7 - SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 

1. - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 
(Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (*) (**) 

2. - İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu ve 25 Milletvekilinin; Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Kanunu Teklifi; Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın Erkek 
Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 
Milletvekilinin; Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/211, 2/112, 2/311) (S. Sayısı: 328) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) (*) 

3. - Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Antalya 
Milletvekili Sadık Badak ve 5 Milletvekilinin; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 4 Milletvekilinin; Türk Ceza 
Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/283, 
2/270, 2/277) (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 16.7.2008) (*) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara 
Sının Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/543) 
(S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 26.6.2008) 

5. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

6. - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/675) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi: 18.2.2009) 

7. - Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 239) 
(Dağıtma tarihi: 5.6.2008) 

8. X - İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ile Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ve 38 
Milletvekilinin; Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/266, 2/268) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

9. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu 
Raporu (1/463) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 18.12.2008) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. 
(**) içtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir. 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikrî ve Sınaî Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 67) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/298) (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

13. X - Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve 
Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/328) (S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık 
Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 2.12.2008) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma 
tarihi: 5.11.2008) 

17. X - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyo Komünikasyon 
Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı: 306) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye'de Bir Türk - Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/632) (S. Sayısı: 311) (Dağıtma tarihi: 3.12.2008) 

19. - Posta Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 16.5.2008) 

20. X - Asya-Pasifık Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 114) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2008) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/292) (S. Sayıcı: 40) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

23. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetler Arası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) 
(Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

24. X - Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 
Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/295) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

25. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/302) (S. Sayısı: 80) 
(Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği 
Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Üyesi Ülkeler 
Arasında Ekonomik İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

28. X - Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı: 62) 

. (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

29. X - Irak'a Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik 
İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 7.12.2007) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avustralya Hükümeti Arasında Askeri Alanda İş 
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

31. X - Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/395) (S. Sayısı: 136) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 
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33. X - Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) 
(S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 15.4.2008) 

34. - Bolu Milletvekili Fatih Metin'in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/137) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.2008) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/269) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

37. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/399) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve 
Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel 
ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

40. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından 
Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/8) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) 

41. X - Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) 
(S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (**) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 
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46. X - Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine 

Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/284) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/287) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/297) (S. Sayısı: 41) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2007) 

51. X - Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 59) 
(Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı 
Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/309) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

53. X - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/338) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

54. X - Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/300) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 4.12.2007) 

55. X - Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/412) 
(S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 8.12.2007) 

56. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/299) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 14.12.2007) 
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57. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçlan Veri Bankasının 

Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 24.12.2007) 

58. - Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 7 Milletvekilinin; Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydm'ın; 24.06.2006 Tarih ve 5522 Sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/103, 2/104) (S. Sayısı: 86) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.2007) 

59. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar 
Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) 

60. - Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) 

61. - Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) 

62. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) 

63. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) 

64. - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/518) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

65. - İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/121), İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 25.3.2008) 

66. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 27.3.2008) 

67. - Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/487) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 4.4.2008) 

68. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/116) (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 7.4.2008) 

69. X - Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 6 Milletvekilinin; 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/240) 
(S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 28.5.2008) 

70. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık 
ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/411) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 10.6.2008) 

71. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/416) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 
11.6.2008) 

72. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık 
Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği 
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/488) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

73. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki 
Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 11.6.2008) 

74. X - Dopingle Mücadele Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (1/562) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 16.6.2008) 

75. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 139 ve 139'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

76. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/103) (S. Sayısı: 140 ve 140'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

77. - Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'm Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 141 ve 141'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

78. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 142 ve 142'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

79. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/106) (S. Sayısı: 143 ve 143'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

80. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/107) (S. Sayısı: 144 ve 144'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

81. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/108) (S. Sayısı: 145 ve 145'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

82. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/109) (S. Sayısı: 146 ve 146'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008,19.6.2008) 

83. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/110) (S. Sayısı: 147 ve 147'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
28.4.2008, 19.6.2008) 

84. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/111) (S. Sayısı: 148 ve 148'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 28.4.2008, 19.6.2008) 

85. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/112) (S. Sayısı: 149 ve 149'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 
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86. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/113) (S. Sayısı: 150 ve 150'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

87. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/114) (S. Sayısı: 151 ve 151'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/115) (S. Sayısı: 152 ve 152'ye 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 7.5.2008, 19.6.2008) 

89. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/116) (S. Sayısı: 153 ve 153'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 19.6.2008) 

90. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/117) (S. Sayısı: 154 ve 154'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

91. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/119) (S. Sayısı: 156 ve 156'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

92. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/120) (S. Sayısı: 157 ve 157'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

93. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/121) (S. Sayısı: 158 ve 158'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 7.5.2008, 20.6.2008) 

94. - Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine 
Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/122) (S. Sayısı: 159 ve 159'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
7.5.2008, 20.6.2008) 

95. - İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/123) (S. Sayısı: 160 ve 160'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

96. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/124) (S. Sayısı: 161 ve 161'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

97. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/125) (S. Sayısı: 162 ve 162'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

98. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/126) (S. Sayısı: 163 ve 163'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

99. - İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/127) (S. Sayısı: 164 ve 164'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

100. - Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
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ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/128) (S. Sayısı: 165 ve 165'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

101. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/129) (S. Sayısı: 166 ve 166'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

102. - Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/130) (S. Sayısı: 167 ve 167'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 20.5.2008, 20.6.2008) 

103. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/131) (S. Sayısı: 168 
ve 168'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 22.5.2008, 20.6.2008) 

104.- İstanbul Milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan, İdris Naim Şahin, Sivas Milletvekili 
Mehmet Mustafa Açıkalın ve Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/132) (S. Sayısı: 169 ve 169'a 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 22.5.2008,20.6.2008) 

105. - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/133) (S. Sayısı: 170 ve 170'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

106. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/134) (S. Sayısı: 171 ve 171'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
22.5.2008, 23.6.2008) 

107.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
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Ertelenmesine Dair Raporu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/135) (S. Sayısı: 172 ve 172'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 22.5.2008, 23.6.2008) 

108. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ordu 
Milletvekili Rahmi Güner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/136) (S. Sayısı: 173 ve 173'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

109.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 174 ve 174'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

110. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu 
ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 175 ve 175'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

111.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/139) (S. Sayısı: 176 ve 176'ya 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

112. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/140) (S. Sayısı: 177 ve 177'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

113.- Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/141) (S. Sayısı: 178 ve 178'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

114.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/142) (S. Sayısı: 179 ve 179'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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115. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/143) (S. Sayısı: 180 ve 180'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

116.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/144) (S. Sayısı: 181 ve 181'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

117.- Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/145) (S. Sayısı: 182 ve 182'ye 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

118.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 183 ve 183'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

119. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/147) (S. Sayısı: 184 ve 184'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 
23.6.2008) 

120. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/148) (S. Sayısı: 185 ve 185'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 

121. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/149) (S. Sayısı: 186 ve 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 23.6.2008) 
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122.- Eskişehir Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/150) (S. Sayısı: 187 ve 187'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 
29.5.2008, 23.6.2008) 

123. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/444) (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 24.6.2008) 

124. - İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

125. - Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ve 2 Milletvekilinin; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/274, 2/272) (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 25.6.2008) 

126. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı 
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik 
Forumunun İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 27.6.2008) 

127. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/151) (S. Sayısı: 188 ve 188'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

128. - Ordu Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/152) (S. Sayısı: 189 ve 189'a 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

129. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/153) (S. Sayısı: 190 ve 190'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

130. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/155) (S. Sayısı: 191 ve 191'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

131.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/156) (S. Sayısı: 192 ve 192'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 29.5.2008, 9.7.2008) 

132. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/157) (S. Sayısı: 193 ve 193'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

133.- Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/158) (S. Sayısı: 194 ve 194'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

134. - Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara 
Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/159) (S. Sayısı: 195 ve 195'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

135. - Mersin Milletvekili Ali Oksal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/160) (S. Sayısı: 196 ve 196'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

136. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/161) (S. Sayısı: 197 ve 197'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

137. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun, Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 198 ve 198'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

138.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/163) (S. Sayısı: 199 ve 199'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

139. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Edime Milletvekili Rasim Çakır'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/164) (S. Sayısı: 200 ve 200'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

140. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/165) (S. Sayısı: 201 ve 201'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

141. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/166) (S. Sayısı: 202 ve 202'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 6.6.2008, 9.7.2008) 

142. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 203 ve 203'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

143. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 204 ve 204'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

144. - Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/188) (S. Sayısı: 205 ve 205'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

145. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/189) (S. Sayısı: 206 ve 206'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

146. - Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/209) (S. Sayısı: 207 ve 207'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

147. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/215) (S. Sayısı: 208 ve 208'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 
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148. - Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/217) (S. Sayısı: 209 ve 209'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

149. - Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/219) (S. Sayısı: 210 ve 210'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008,9.7.2008) 

150.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 211 ve 211 'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

151. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay 
Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/221) (S. 
Sayısı: 212 ve 212'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

152.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/234) (S. Sayısı: 213 ve 213'e 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihleri: 12.6.2008, 9.7.2008) 

153. - Mersin Milletvekili Zafer Üskül ve 21 Milletvekilinin; İnsan Haklan Komisyonu Kanunu 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 28.7.2008) 

154. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı: 279) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

155. X - Bakü-Tiflis-Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 280) 
(Dağıtma tarihi: 29.7.2008) 

156. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde 
Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" 
Olarak Tanınması, 26 Şubat'ın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) 
(S. Sayısı: 285) ( Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

157.X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 
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158. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına 

Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

159. X - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/386) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

160. X - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/552) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) 

161. - Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma 
tarihi: 1.10.2008) 

162.X - Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin 
Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/522) 
(S. Sayısı: 309) (Dağıtma tarihi: 24.11.2008) 

163.X - Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız 
Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/354) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

164. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 318) 
(Dağıtma tarihi: 6.1.2009) 

165. - Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 15.1.2009) 

166. X - Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/602) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) 

167. X - Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvemörler Kurullarının 2009 Yıllık 
Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası 
Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 5.2.2009) 

168. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) 

169. X - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım 
Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Taran, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/359) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 
2006 YILI DENETİMİNE İLİŞKİN 

KOMİSYON RAPORU 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU 

Sayı: A.01.1.KİT-0450 29.12.2008 
Konu: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 165'inci maddesi ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3346 sayılı Kanun 
uyarınca, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin 
2006 ve önceki yıllara ait bilanço ve netice hesapları ile faaliyetlerinin denetimleri, 
Komisyonumuzca tamamlanmıştır. 

Komisyonumuz 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci ve 3'üncü Yasama Yıllarında, 
02/04/2008-19/06/2008 tarihleri arasında 21 ve 21/10/2008-20/11/2008 tarihleri arasında 
9 olmak üzere toplam 30 toplantı yapmış ve 102 kuruluşun 151 adet hesap dönemini 
görüşmüştür. 

Söz konusu 151 adet hesap döneminin 4 adedi 1997, 5 adedi 1998, 5 adedi 1999, 5 
adedi 2000, 5 adedi 2001, 4 adedi 2002, 4 adedi 2003, 4 adedi 2004, 18 adedi 2005 ve 97 
adedi 2006 yılına ait olmuştur. 

Toplam 151 adet hesap döneminden, 45 kuruluşun 50 adet hesap dönemi ibra, 57 
kuruluşun 101 adet hesap dönemi genel görüşme usulüne tabi olmuştur. 

50 adet ibraya tabi hesap döneminden, 40 kuruluşun 44 adet hesap dönemi ibra 
edilmiş, 5 kuruluşun 6 adet hesap dönemi şartlı ibra edilmiştir. 57 kuruluşun 101 adet hesap 
dönemi de genel görüşmeye sunulmuştur. 

Komisyonumuzca denetimleri tamamlanan tasvibe ve genel görüşmeye tabi kamu 
iktisadi teşebbüslerini kapsayan bütün raporlar, 3346 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin son 
fıkrası gereğince basılıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılmak ve Hükümete 
iletilmek üzere ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

KAÇIR 
Milletvekili 

Kanto'îktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonu Başkanı 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 
Konular Sayfa No. 

KİT'lerin Tabi Oldukları Denetim Esasları ve Denetlenen Hesap Yıllarını 
Gösterir Liste 7 
KİT Komisyonu Raporu 11 
EK-1 : Kuruluşlara İlişkin Denetim Sonuçlarını Toplu Halde Gösterir Liste 
(A,B,Q 15 
EK -2 : Kuruluşlara (Kuruluş, Müessese, Bağlı Ortaklık ve iştirak) Ait Denetim 
Sonuçları ile İlgili 73 Adet Rapor 21 
(Sıra No. ile Gösterilmiştir.) 

Sıra No. Kuruluş, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler Sayfa No. 

BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR 23 

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (2006) 25 
2. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (2006) 41 
3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (2006) 55 
4. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (1997-2005) ..65 
5. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (2006) 113 
6. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (2006) 127 
7. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (1997-2005) 155 
8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (2006) 207 
9. İstanbul Altın Borsası (1997-2005) 237 
10. İstanbul Altın Borsası (2006) 265 
11. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (2006) 275 
12. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (2006) 295 
13. Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. (23.02.2005-31.12.2005) 311 
14. Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. (2006) 319 
15. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (2006) 329 
16. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (01.01.2006-16.05.2006) 341 
17. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2006) 345 
18. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (2006) , 361 
19. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (2006) 377 
20. Fintek-Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (2006) 387 
21. Birlik Sigorta A.Ş. (2006) 397 
22. Birlik Hayat Sigorta A.Ş. (2006) 411 
23. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2006) 419 
24. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2006) 431 
25. Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. (1998-2005) 443 
26. Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. (2006) 459 
27. Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2006) 471 
28. T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (1997) 481 
29. T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (1998) 489 
30. T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (1999) 497 
31. T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (2000) 505 
32. T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (01.01.2001-31.05.2001) 513 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 521 

33. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (2006) 523 

MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 549 

34. Devlet Malzeme Ofisi ile Bağlı Müessesesi (2006) 551 
35. Milli Piyango İdaresi (2006) 567 
36. TEKEL-Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. ile 

Bağlı Ortaklık ve Müesseseleri (2005) 577 
37. TEKEL-Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve A lkol İşletmeleri A.Ş. ile 

Bağlı Ortaklık ve Müesseseleri (2006) 615 
38. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (2006) 655 
39. PETKİM-Petrokimya Holding A.Ş. (2006) 741 
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40. Sümer Holding A.Ş. (2006) 751 
41. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (2006) 779 
42. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (2005) 789 
43. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (2006) 797 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA BAĞLI 
KURULUŞLAR 805 

44. İller Bankası (2006) 807 

45. Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2006) 821 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 833 

46. TÜRKSAT-Uydu Haberleşme, Kablo Tv ve İşletme A.Ş. (2006) 835 
47. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2006) 855 
48. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (2006) 867 
49. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (2006) 885 
50. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (2006) 897 
51. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile 

Bağlı Ortaklıkları (2006) 907 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI 
KURULUŞLAR 939 

52. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2006) 941 
53. Atatürk Orman Çiftliği (2006) 955 
54. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (2006) 975 
55. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (2006) 991 
56. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2006) 1009 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 1019 

57. Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) (2005) 1021 

58. T.C. Emekli Sandığı (2005) 1035 
59. Sosyal Sigortalar Kurumu ile Müessesesi (2005) 1051 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI 
KURULUŞLAR 1075 

60. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (2006) 1077 
61. Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2006).... 1087 
62. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) (2005) 1103 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 1115 

63. Türkiye Petrolleri A.O. (2005) 1117 
64. Türkiye Petrolleri A.O. (2006) 1127 
65. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) (2005) 1137 
66. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) (2006) 1151 
67. Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ile Bağlı Ortaklıkları (2006) 1165 
68. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (2006) 1199 
69. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (2006) 1211 
70. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile Müesseseleri (2006) 1219 
71. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri (2006) 1257 
72. Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü (2005) 1295 
73. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (2006) 1307 



Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tabi Oldukları Denetim Esasları ve 
Denetlenen Yıllarını Gösterir Liste 

KİT' ler in Bağlı O l d u ğ u Sıra No. Kuru luş , Müessese , Bağlı Ortak l ık ve İşt irakler Görüşü len Hesap D e n e t i m Esasları 
Bakanl ık Yıl ları 

Başbakanlık 1 T.C. Ziraat Bankası A.Ş . 2006 Genel Görüşme 
2 Türkiye Halk Bankası A.Ş 2006 - Genel Görüşme 
3 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
4 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş . 1997 Genel Görüşme 
5 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş . 1998 - Genel Görüşme 
6 Türkiye İhracat Kredi Bankası A .Ş . 1999 Genel Görüşme 
7 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş . 2000 Genel Görüşme 
8 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş . 2001 - Genel Görüşme 

" 9 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 2002 - Genel Görüşme 
" 10 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 2003 - Genel Görüşme 

11 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş . 2004 - Genel Görüşme 
12 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş . 2005 - Genel Görüşme 
13 Türkiye İhracat Kredi Bankası A .Ş . 2006 - Genel Görüşme 

" 14 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2006 İbra -
" 15 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1997 - Genel Görüşme 

16 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1998 - Genel Görüşme 
17 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1999 - Genel Görüşme 

" 18 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2000 - Genel Görüşme 
19 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2001 - Genel Görüşme 
20 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2002 - Genel Görüşme 

" 21 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2003 Genel Görüşme 
22 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2004 - Genel Görüşme 
23 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2005 - Genel Görüşme 
24 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2006 - Genel Görüşme 
25 İstanbul Altın Borsası 1997 - Genel Görüşme 
26 İstanbul Altın Borsası 1998 - Genel Görüşme 

* 27 İstanbul Altın Borsası 1999 - Genel Görüşme 
28 İstanbul Altın Borsası 2000 - Genel Görüşme 

- 29 İstanbul Altın Borsası 2001 - Genel Görüşme 
30 İstanbul Altın Borsası 2002 - Genel Görüşme 
31 İstanbul Altın Borsası 2003 - Genel Görüşme 
32 İstanbul Altın Borsası 2004 - Genel Görüşme 

" 33 İstanbul Altın Borsası 2005 - Genel Görüşme 
" 34 İstanbul Altın Borsası 2006 - Genel Görüşme 
" 35 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2006 İbra -

36 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş . 2006 Genel Görüşme 
37 Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 23 .02 .2005-31 .12 .2005 Genel Görüşme 

" 38 Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 
39 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 

İbra Kurulu 2006 İbra -
" 40 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş . 01 .01 .2006-16 .05 .2006 - Genel Görüşme 

41 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 
42 Ziraat Portföy Yönetimi A . Ş . 2006 - Genel Görüşme 
43 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme 

Sistemleri A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 
44 Fintek-Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 
45 Birlik Sigorta A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
46 Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 
47 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
48 Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
49 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 1998 - Genel Görüşme 

" 50 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 1999 - Genel Görüşme 
51 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2000 - Genel Görüşme 

" 52 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2001 - Genel Görüşme 
53 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2002 - Genel Görüşme 
54 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2003 - Genel Görüşme 

" 55 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2004 - Gene! Görüşme 
56 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2005 - Genel Görüşme 

" 57 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
58 Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
59 T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. 1997 - Genel Görüşme 
60 T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. 1998 - Genel Görüşme 
61 T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. 1999 - Genel Görüşme 
62 T.H. Damızlık İnek ve Sül Ürünleri Ticaret A.Ş. 2000 - Genel Görüşme 
63 T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş . 01 .0 .2001-31.05.2001 - Genel Görüşme 
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KİT' ler in Bağlı O l d u ğ u Sıra No . Kuru luş , Müessese , Bağlı Ortakl ık ve İşt irakler Görüşü len Hesap Denet im Esasları 
Bakanl ık Yıl ları 

Milli Savunma Bakanlığı 64 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 2006 İbra 

Maliye Bakanlığı 65 Devlet Malzeme Ofisi 2006 İbra 

66 D M O Basım Müessesesi 2006 İbra 

67 Milli Piyango İdaresi 2 0 0 6 İbra 
M 68 TEKEL-Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşl.A.Ş 2005 - Genel Görüşme 

69 Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2005 - Genel Görüşme 

" 70 Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 2005 - Genel Görüşme 

" 71 Tekel Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesesi 2005 İbra 

72 Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri v e Ticareti Mües. 2005 İbra 

" 73 TEKEL-Tütün J ü t ü n Mamulleri Tuz ve Alkol İşl.A.Ş 2006 - Genel Gönüşmc 

" 74 Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

" 75 Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri v e Ticareti A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 

76 Tekel Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesesi 01 .01 .2006-30 .04 .2006 İbra 

" 77 Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Mües. 01 .01 .2006 .30 .04 .2006 İbra 

78 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

79 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

80 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 2 0 0 6 - Genel Görüşme 

81 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

82 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş . 2 0 0 6 - Genel Görüşme 

83 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş . 2 0 0 6 - Genel Görüşme 

84 Çamlıbcl Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

85 Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

86 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

87 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

" " 88 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

89 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 

90 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

91 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

92 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

" 93 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

" " 94 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

95 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

96 Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

97 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

98 Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

99 PETKİM-Petrokimya Holding A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

100 Sümer Holding A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

101 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

102 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 2005 -. Genel Görüşme 

103 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 104 İller Bankası 2006 - Genel Görüşme 
u ti ti 105 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 

Ulaştırma Bakanlığı 106 TÜRKSAT-Uydu Haberleşmc.Kablo TV ve İşletme 

A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 
M 107 Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Gn.Md.lüğü 2006 İbra 

108 T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 2006 İbra 

109 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

110 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2006 İbra 

111 T.C. Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Md.lüğü 2006 İbra 
H 112 Türkiye Vagon Sanayii A.Ş . 2006 İbra 

113 Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayi A.Ş. 2006 İbra 

114 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2006 İbra 

T a n m ve Köyişleri Bakanlığı 115 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 İbra 

116 Atatürk Çiftliği Müdürlüğü 2006 İbra 

1 17 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 2006 İbra 

118 Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2006 İbra 

119 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 İbra 
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KİT' ler in Bağlı O l d u ğ u Sıra N o . K u r u l u ; , Müessese , Bağlı Ortakl ık ve İşt irakler Görüşülen H e s a p Denet im Esasları 

Bakanl ık Yıl ları 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 120 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 

Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu ( B A Ğ - K U R ) 2005 İbra 

121 T.C. Emekli Sandığı 2005 İbra 

122 Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 2005 İbra 

123 Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme 

Sanayi Müessesesi 2005 İbra 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 124 Türkiye Şeker Fabrikaları A .Ş . 2006 İbra 

125 Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Tic.A.Ş. 2006 İbra 

126 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ve Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı 2005 İbra 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 127 Türkiye Petrolleri A.O. 2005 İbra 

Bakanlığı 128 Türkiye Petrolleri A.O. 2006 İbra 

129 Boru Hatları İle Petrol Taşımı A.Ş. 2005 İbra 

130 Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş . 2006 İbra 

131 Elektrik Üretim A.Ş . 2006 İbra 

132 Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

" 133 Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 

134 Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2006 - Genel Görüşme 

135 Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 

136 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş . 2006 - Genel Görüşme 

137 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş . 2006 İbra 

138 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2006 İbra 

139 Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş. 2006 İbra 

" 140 TKİ Sınırlı Sorumlu Seyitömer Linyitleri İşi.Mües. 2006 İbra 

" 141 TKİ Sınırlı Sorumlu Güney Ege Linyitleri İşi.Mües. 2006 İbra 

142 TKİ Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşi.Mües. 2006 İbra 

" 143 TKİ Sınırlı Sorumlu Garp Linyitleri İşi. Mües. 2006 İbra 

144 Türkiye Taşkömürü Kurumu 2006 İbra 

" 145 TTK Amasra Taşkömürü Kurumu İşi.Mües. 2006 İbra 

" 146 TTK Armutçuk Taşkömürü Kurumu Işl.Mües 2006 İbra 

„ 147 TTK Karadon Taşkömürü Kurumu İşi. Mües. 2006 İbra 

148 TTK Kozlu Taşkömürü Kurumu İşi. Mües. 2006 İbra 

" 149 TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Mües. 2006 İbra 

" 150 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2005 İbra 

151 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 İbra 





KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU RAPORU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 

Esas No.: A.01. l.KİT-3/251, 3/283 - 0450 29/12/2008 
Karar No.: 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci ve 3'üncü Yasama Yıllarında, 
02/04/2008-19/06/2008 tarihleri arasında yaptığı 21 ve 21/10/2008-20/11/2008 tarihleri 
arasında toplam 9 olmak üzere toplam 30 toplantı yaparak, denetim kapsamına giren 
kuruluşların denetimini gerçekleştirmiştir. 

DENETİM SÜRECİ : 

Kuruluşların 2006 yılına ilişkin faaliyetlerinin denetimi ile ilgili çalışmalar, 3346 
sayılı Kanun uyarınca, Komisyonumuzun denetim kapsamına giren kuruluşların 2006 yılma 
ait Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının, 25/12/2006 tarihinde bütün 
Komisyon üyelerine dağıtılmasıyla başlamıştır. 

Daha sonra, Komisyon Başkanı tarafından yapılan Alt Komisyon Denetim Programı 
çerçevesinde alt komisyon denetimlerine başlanmıştır. 

Alt Komisyonlar, kuruluşların 2006 yılına ait faaliyetlerinin denetimlerine 08/01/2008 
tarihinde başlamış, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) 2005 yılı, Türkiye İhracat Kredi 
Bankası'nın (EXIMBANK) 1997-2005 dönemi ile 2006 yılı ve Ancak Turizm ve Ticaret 
A.Ş.'nin 2006 yılına ait alt komisyon denetimleri hariç olmak üzere, 20/03/2008 tarihinde 
tamamlamıştır. SSK'nın 2005 yılına ait alt komisyon denetimi 26/06/2008 tarihinde, 
EXIMBANK'ın 1997-2005 dönemi ile 2006 yılı ve Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 
yılına ait alt komisyon denetimleri ise 30/20/2008 tarihinde yapılmıştır. Merkezi Ankara 
dışında olan kuruluşların Alt Komisyon incelemeleri Ankara dışında yapılmış; incelemelere 
Alt Komisyon üyelerinin yanı sıra, incelenen kuruluşlann yöneticileri, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun Üye ve Denetçileri, ilgili bakanlıkların, Hazine Müsteşarlığının, Devlet 
Planlama Teşkilatının ve özelleştirme kapsamında olan kuruluşlarda da Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının temsilcileri katılmıştır. 

Alt* Komisyonlar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu ve bu Rapora 
kuruluşlar tarafından verilen cevaplar, aynca üyeler tarafından tespit edilen diğer hususlar 
dikkate alınarak, Alt Komisyon Raporlarını hazırlamışlardır. Kuruluşların genel durumlarını, 
mali ve idari bünyelerini, işletme çalışmalannı, kuruluşlann yaşadıklan sorunların 
giderilmesine katkı sağlayacak önerileri, bilançolarını, gelir-gider tablolarını içeren bu 
raporlar, Alt Komisyon üyeleri tarafından imzalanarak Komisyon Başkanlığına sunulmuştur. 
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Komisyonumuz, denetim kapsamındaki kuruluşların Alt Komisyon incelemelerinin 
tamamlanmasını müteakip, 02/04/2008-19/06/2008 tarihleri arasında 21, 21/10/2008-
20.11.2008 tarihleri arasında 9 olmak üzere, toplam 30 toplantı yapmış, bu toplantılarda bazı 
kuruluşların geçmiş yıllardan kalan hesap ve işlemleri ile denetim kapsamındaki bütün 
kuruluşların 2006 yılına ilişkin hesap ve işlemlerini denetlemiştir. 

Yoğun denetim programının tamamlanması için, Komisyon ve Alt Komisyonlar, 
İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca, TBMM Başkanlık Divanından alınan uygun görüş kararı 
çerçevesinde, Genel Kurulun çalışma saatlerinde de çalışmalarını sürdürmüştür. 

Komisyonumuzda yapılan denetim çalışmalarına, üyelerimizin yanı sıra, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun ilgili üye ve denetçileri, denetlenen kuruluşların yöneticileri, 
Hazine Müsteşarlığının, ilgili bakanlığın, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ve 
özelleştirme kapsamında olan kuruluşlar için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
temsilcileri katılmışlardır. 

Alt Komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar esas alınarak yapılan denetim 
toplantılarında, Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, kuruluşlar tarafından Alt Komisyon 
Raporlarına verilen cevaplar, üyelerimizin ayrıca yaptıkları tespitler ve dile getirdikleri 
sorulara verilen cevaplar ile özel inceleme raporları ve diğer inceleme/soruşturma raporları da 
dikkate alınmıştır. 

Denetim toplantıları sırasında üyelerimiz tarafından sorulan sorulara sözlü ve yeterli 
cevap verilememesi durumunda cevapların yazılı olarak Komisyona iletilmesi talep edilmiş; 
kuruluşlar tarafından verilen yazılı cevaplar soru sahibi üyelere ulaştırılmıştır. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 43'üncü maddesi uyarınca, petrol sektöründe yer alan 
BOTAŞ ve TPAO hariç, diğer kuruluşların denetimi basına açık yapılmış, tüm görüşmeler 
tam tutanakla kayıt altına alınarak, çözümü yapılan görüşmeler Komisyon arşivinde 
korunmuştur. 

Komisyonumuzun çalışmalara başladığı tarihten sonra, üyeliklerde değişmeler 
olmuştur. 18/11/2008 tarihinde üyelikten istifa eden Muş Milletvekili Nuri Yaman'ın yerine 
18/11/2008 tarihinde Siirt Milletvekili Osman Özçelik seçilmiştir. 

DENETİM SONUÇLARI : 

Komisyonumuz ibra esaslarına tabi kuruluşların yönetim kurullarının ibrasının kabulü 
veya reddi yönünde karar vermiş, genel görüşmeye tabi kuruluşlar ise 3346 sayılı Kanunun 
9'uncu maddesi uyarınca sadece genel görüşme konusu olmuş; bunların ibra edilmesi veya 
edilmemesi yönünde herhangi bir oylama yapılmamıştır. 

Yapılan denetimler üzerine hazırlanan raporumuzda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile 
ilgili rapor sistematiği korunmuş; sayı numaralarıyla ayrılan raporlarda kuruluşların genel 
durumları, idari ve mali bünyeleri, işletme çalışmaları, öneriler, denetim sonuçları, bilançoları 
ve gelir-gider hesaplan yer almıştır. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak hazırlanan 
raporlara ayrı ayrı sayı numarası verilmek suretiyle raporumuzda Ek-2'de sunulmuştur. 

Komisyonumuz, kuruluşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için 
özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık 
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ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin 
mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu 
yönlerinden incelemiş; bu çerçevede Alt Komisyon raporlarında yer alan öneriler 
değerlendirilmiştir. 

Söz konusu önerileri tek tek inceleyen Komisyonumuz, bunların bir kısmının 
gündemden çıkarılmasını, bir kısmının Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmeye devam edilmesini ve bir kısmının da gündemde kalmasını kararlaştırmıştır. Şöyle 
ki: Gereği tamamen yerine getirilen veya çözümü tamamlanmak üzere olan öneriler ile 
Komisyonun, yapılan müzakereler sonucunda, talep edilmesini yararlı görmediği öneriler 
gündemden çıkarılmış ve yeniden görüşülmeyecek olan bu öneriler raporlann ilgili 
bölümlerinde belirtilmiştir. Görüşmeler sırasında, talep edilmeleri uygun görülen, kuruluşların 
katıldığı ve çözülmeleri yönünde gelişmeler kaydedilen önerilerin, bir sonraki dönemde 
gerektiğinde Komisyon huzuruna yeniden gelebilmelerini teminen, sonuçlarıyla birlikte 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmeye devam edilmeleri 
kararlaştırılmıştır. Teftiş ve soruşturmalar başta olmak üzere, önemlerine binaen bir sonraki 
dönemde yeniden görüşülmeleri ve sonuçlarının takip edilmesi uygun görülen öneriler ise 
gündemde bırakılmıştır. Gelecek dönemde zorunlu olarak görüşülecek olan ve kuruluşlarca 
ayrıca cevaplandırılmaları beklenen bu öneriler ile izlemede bırakılan öneriler, raporların ilgili 
bölümlerinde gösterilmiştir. 

Raporumuzun kapsamını oluşturan denetimlerle ilgili istatistiki bilgiler şöyledir: 
Komisyonumuz 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci ve 3'üncü Yasama Yıllarında toplam 30 
toplantı yaparak 102 kuruluşun 151 adet hesap dönemini görüşmüş ve böylece 
Komisyonumuzun denetim kapsamında bulunan kuruluşların 2006 yılı ile geçmiş yıllardan 
kalan tüm hesap ve işlemlerinin denetimi tamamlanmıştır. 

Söz konusu 151 adet hesap döneminin 4 adedi 1997, 5 adedi 1998, 5 adedi 1999, 5 
adedi 2000, 5 adedi 2001, 4 adedi 2002, 4 adedi 2003, 4 adedi 2004, 18 adedi 2005 ve 97 
adedi 2006 yılına ait olmuştur. 

Toplam 151 adet hesap döneminden, 45 kuruluşun 50 adet hesap dönemi ibra, 57 
kuruluşun 101 adet hesap dönemi genel görüşme usulüne tabi olmuştur. 

50 adet ibraya tabi hesap döneminden, 40 kuruluşun 44 adet hesap dönemi ibra 
edilmiş, 5 kuruluşun 6 adet hesap dönemi şartlı ibra edilmiştir. 57 kuruluşun 101 adet hesap 
dönemi de genel görüşmeye sunulmuştur. 

Raporumuzun Ek-l/A bölümünde ibra edilen kuruluşların listesi; Ek-l/B bölümünde 
şartlı ibra edilen kuruluşlar listesi; Ek-l/C bölümünde ise genel görüşmeye sunulan 
kuruluşlarla ilgili, genel durumlarını, idari ve mali bünyelerini, işletme çalışmalarını, denetim 
sonuçlarını, bilançolarını ve gelir-gider hesaplarını gösteren 73 adet rapor sayı numaraları 
verilmek suretiyle gösterilmiştir. 

EKLER: 

EK — 1 Kuruluşlara ilişkin denetim sonuçlarını toplu halde gösterir liste (A, B, C) 
EK — 2 KİT Komisyonu denetimi sonuçlan ile ilgili 73 adet rapor. 
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EK - l/A, B, C 
KURULUŞLARA İLİŞKİN DENETİM 

SONUÇLARINI TOPLU HALDE GÖSTERİR 
LİSTE 





EK-l/A- BİLANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI TASVİP EDİLMEK SURETİYLE 
YÖNETİM KURULLARI İBRA EDİLEN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No Denetlenen Kuruluş ve Müesseseler Görüşülen Hesap Yılları 
1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2006 
2 Toplu Konut İdaresi 2006 
3 İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 

Düzenleme Kurulu 2006 
4 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 2006 
5 Devlet Malzeme Ofisi 2006 
6 DMO Basım Müessesesi 2006 
7 Milli Piyango İdaresi 2006 
8 Tekel Tuz Sanayi İşletmeleri Müessesesi 2005-01.01.2006-30.04.2006 
9 Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve 

Tic.Müessesesi 2005-01.01.2006-30.04.2006 
10 Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2006 
11 T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı 2006 
12 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2006 
13 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2006 
14 Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 2006 
15 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. 2006 
16 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. 2006 
17 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 
18 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 
19 Toprak Mahsulleri Ofisi 2006 
20 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 2006 
21 Et ve Balık Kurumu 2006 
22 Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi 2006 
23 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 2006 
24 Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 
25 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı 2005 
26 Türkiye Petrolleri A.O. 2005-2006 
27 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2006 
28 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2006 
29 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2006 
30 TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi 2006 
31 TKİ Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 2006 
32 TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 2006 
33 TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 2006 
34 Türkiye Taşkömürü Kurumu 2006 
35 TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2006 
36 TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2006 
37 TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 2006 
38 TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2006 
39 TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2006 
40 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2005-2006 
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EK-l/B - BİLANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI (AÇILMIŞ VE AÇILACAK 
İNCELEME VE SORUŞTURMA SONUÇLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA) 

TASVİP EDİLMEK SURETİYLE YÖNETİM KURULLARI İBRA EDİLEN 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No Denetlenen Kuruluş ve Müesseseler Görüşülen Hesap Yılları 

1 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) 2005 

2 T.C. Emekli Sandığı 2005 
3 Sosyal Sigortalar Kurumu 2005 
4 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 2005-2006 
5 Elektrik Üretim A.Ş. 2006 

EK-l/C BİLANÇOLARIYLA NETİCE HESAPLARI GENEL GÖRÜŞMEYE SUNULAN 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

Sıra No. Denetlenen Kuruluşlar, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları 

1 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2006 
2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 2006 
3 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2006 
4 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 

2004-2005-2006 
5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 

2004-2005-2006 
6 İstanbul Altın Borsası 1997- 1998-1999-2000-2001-2002-2003 

2004-2005-2006 
7 Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2006 
8 Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 23.02.2005-31.12.2005-2006 
9 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 
10 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2006 
11 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 01.01.2006-16.05.2006 
12 Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme 

Sistemleri A.Ş. 2006 
13 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 2006 
14 Birlik Sigorta A.Ş. 2006 
15 Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 2006 
16 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2006 
17 Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2006 
18 Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 1998-1999-2000-2001-2002-2003 

2004-2005-2006 
19 T.H. Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Tic. A.Ş. 1997-1998-1999-2000 

01.01.2001-31.12.2001 
20 TEKEL-Tütün ve Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşi. A.Ş. 2005-2006 
21 Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 2005-2006 
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Sıra No. Denetlenen Kuruluşlar, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Görüşülen Hesap Yılları 

22 Tekel Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 2005-2006 
23 Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 
24 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
25 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
26 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
27 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
28 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
29 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
30 Çamhbel Elektrik Dağıtım A.Ş 2006 
31 Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
32 Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
33 Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
34 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
35 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
36 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
37 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
38 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
39 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
40 Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
41 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
42 Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
43 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
44 Yeşihrmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 
45 Petkim-Petrokimya Holding A.Ş. 2006 
46 Sümer Holding A.Ş. 2006 
47 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 2006 
48 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 2005-2006 
49 İller Bankası 2006 
50 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 
51 TÜRKSAT-Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme A.Ş. 2006 
52 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2006 
53 Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2006 
54 Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2006 
55 Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2006 
56 Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2006 
57 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 2006 
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EK-2 
KURULUŞLARA (KURULUŞ, MÜESSESE, 

BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAK) 
AİT DENETİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ 

73 ADET RAPOR 





BAŞBAKANLIĞA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 1 
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

" T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 22/05/2008 tarihli 22'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ: 
Banka, 1888 yılında Ticaret ve Nafıa Nezaretinin kontrolü altında bir devlet 

müessesesi olarak kurulmuş olup, Ziraat Bankası Nizamnamesi ile faaliyetine başlamıştır. 

23.03.1916 tarihinde kabul edilen Ziraat Bankası Kanunu ile Banka'ya tahvil çıkarma 
ve gerçek kişiler dışında ziraat ile uğraşan ortaklıklara da kredi verebilme yetkisi tanınmıştır. 

19.03.1924 tarih ve 444 sayılı Kanun ile devlet müessesesi olmaktan çıkarılarak 
anonim şirkete dönüştürülen Banka'nın faaliyet alanı zirai kredi işlemleri yanında diğer 
bankacılık işlemlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

04.06.1937 tarih ve 3202 sayılı Kanun ile T.C. Ziraat Bankası adıyla Bankaya, bu 
Kanunda belirtilenler dışında özel hukuk hükümlerine tabi, hükmi şahsiyeti haiz bir devlet 
kuruluşu statüsü verilmiştir. 

Banka, kuruluş kanunu ve değişiklikleri ile 3460, 23, 440 ve 468 sayılı kanunlara tabi 
bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 

20.05.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve 440 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 60 
sayılı KHK'de ve bu KHK'nin bazı maddelerini değiştirerek kabul eden 19.10.1983 gün ve 
2929 sayılı Kanunda Banka, İktisadi devlet teşekkülü olarak belirlenmiş, 17.06.1982 tarih ve 
2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bankanın yeniden düzenlenmesi 10.10.1983 
gün ve 107 sayılı KHK ile yapılmış, kuruluş kanunu ek ve tadilleri ile birlikte yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

18.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı 
KHK ile, 2929 sayılı Kanun ve 107 sayılı KHK yürürlükten kalkmış, 233 sayılı KHK 
uyarınca düzenlenen Banka Ana Statüsü 09.11.1984 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 
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Bu Ana Statüde; Banka, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 
sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak belirlenmiş, Banka'nın esas amacının 
tarım kesimine finansal destek sağlamak ve her türlü bankacılık işlemlerini yapmak olduğu 
belirtilmiş, Banka'nın ilgili olduğu Bakanlık Başbakanlık olarak tespit edilmiştir. 

Banka'nın denetimi konusunda, 72 ve 233 sayılı KHK hükümleri ile 02.04.1987 gün 
ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle Fon'ların T.B.M.M.'ce Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmıştır. 

Ziraat, Halk ve Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesine ilişkin 
olarak 15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Kanun 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu 
kanunla anılan Bankaların, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre 
çalışmaları ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları 
ve hisselerinin tamamının özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilere satışının 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

4603 sayılı yasaya göre, yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih olan 25.11.2000 tarihinden itibaren 3 yılda tamamlanacaktır. 
16.07.2004 tarih ve 5230 sayılı Kanun ile üç yıllık süre beş yıla çıkartılmış, 27.12.2005 tarih 
ve 2005/9841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu 5 yıllık süre, 25.11.2005 
tarihinden itibaren yarısı kadar daha uzatılmıştır. 10.01.2007 tarih ve 5572 sayılı Kanun ile 
beş yıllık süre on yıla çıkartılmıştır. 4603 sayılı yasaya göre, hisse satış işlemleri 4046 sayılı 
Özelleştirme Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

4603 sayılı Kanun ile kamu bankaları, KİT'lere ilişkin 233 sayılı KHK kapsamından 
çıkarılıp, özel hukuk hükümlerine tabi kılınmıştır. 

20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanun ile, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin her türlü 
bankacılık hizmetleri ile bankacılık iş ve işlemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerden 
doğan taahhütleri ve bankacılıkla ilgili sabit kıymetler dahil tüm aktiflerinin T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ne veya T.Halk Bankası A.Ş.'ne devredilmesi benimsenmiş, T.Emlak 
Bankası'nın lisansı 06.07.2001 tarihinde iptal edilerek bankacılık aktifleri ve yükümlülükleri 
T.C. Ziraat Bankası'na devredilmiştir. 

30.01.2002 tarih 4743 sayılı, 16.07.2004 tarih 5230 sayılı, 17.09.2004 tarih 5234 sayılı 
ve 18.04.2007 tarih ve 5626 sayılı Kanunlar ile 4603 sayılı Kanunda yeni bazı 
düzenlemelerde bulunulmuştur. 

Söz konusu Bankaların yeniden yapılandırma ve özelleştirmeye hazırlanmaları ile 
ilgili usul ve esaslar 28.03.2001 tarih ve 2001/2202 ve 12.01.2002 tarih ve 2002/3555 sayılı 
Kararnamelerle düzenlenmiştir. 

4603 sayılı yasadan sonra Banka Ana Sözleşmesi 22.02.2001 tarihinde kabul edilmiş 
olup, daha sonra çeşitli değişikliklere uğramıştır. Ana Sözleşmeye göre, Bankanın amacı, 
mevduat kabulü dahil her türlü bankacılık faaliyetlerini yürütmek olup, Banka amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere, Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Ana 
Sözleşmede belirlenen faaliyetlerde bulunacaktır. 
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12.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul'da değiştirilen Banka Ana Sözleşmesinin 
Geçici 1 'inci maddesine göre, kamu hisseleri yüzde ellinin (%50) altına ininceye kadar, zirai 
kredileme faaliyetlerine, faiz oranları Banka kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla 
devam edecektir. 

Yıllar itibariyle tarım kesimine kullandırılan kredilerin büyük bölümü Ziraat 
Bankası'nca verilmiş, Banka bu sektörün finansmanında önemli pay sahibi olmuştur. 2005 
yılında tarım kesimine kullandırılan kredilerin %96,5'i ve 2006 yılında %86,9'u Banka 
tarafından kullandırılmıştır. 

Banka, önceki yıllarda, kuruluş amacına uygun olarak tarım kesimini kredilendirirken 
zaman zaman kaynak maliyetinin altında kalan faiz oranları ile bu fonksiyonunu sürdürmüş, 
ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin de finansman ihtiyacını karşılamıştır. 

Banka, tarım sektörünün desteklenmesine yönelik olarak kanun ve kararnamelerle 
verilen görevleri, üstlendiği misyon çerçevesinde yerine getirerek üreticilere katkı sağlamıştır. 

Ülkede yıllarca süren çeşitli destekleme politikalarına karşın, tarımdaki diğer yapısal 
bozuklukların yanısıra, tarım sektöründeki verimlilik de istenilen düzeye ulaşamadığından, 
tarımsal kapsamlı refonn çalışmaları başlatılarak Dünya Bankası ile birlikte yeni tarımsal 
politikalar uygulamaya konulmuştur. 

Bu politikaların Ziraat Bankası'nı ilgilendiren başlıca yönü, mevcut uygulamalar 
dolayısıyla görev zararı oluşumuna neden olan sübvansiyonlu kredi desteğinin kaldırılması 
olmuştur. 4603 sayılı Kanun ile Banka yeniden yapılandırma sürecine girmiş olup, bu 
dönemde Bankaya bedelini önceden ödemeden görev zaran verilemeyeceği, tarımsal kredi 
müşterilerine doğrudan ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile açılacak kredilerde 
uygulanacak faiz oranlarının Banka kaynak maliyetinin altında belirlenemeyeceği hüküm 
altına alınmıştır. 

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasında öncelik, bu bankaların finansal 
yapılarının güçlendirilmesine verilmiştir. Bu çerçevede; görev zararlan alacaklarının tasfiyesi, 
kısa vadeli yükümlülüklerin azaltılması, kamu bankalarına semıaye desteği sağlanması, 
mevduat faizlerinin piyasa faizlerine uyumlu hale getirilmesi ve kredi portföyünün etkin 
yönetimi alanlannda yoğunlaşmıştır. 

Sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kamu bankalarına hem menkul kıymet 
hem de nakit olarak kaynak aktarımı yapılmıştır. Bu kapsamda T.Emlak Bankası'nın Ziraat 
Bankası'na devri nedeniyle oluşan menfi farkın karşılanması amacıyla, Temmuz/2001 ayında 
Hazinece Bankaya 1,7 milyar YTL'lik DİBS verilerek ödenmiş sermaye tutarı 2,2 milyar 
YTL'sma yükseltilmiştir. 

Kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarında da önemli iyileşmeler 
gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik rasyolarındaki iyileşmede, yapılan sermaye aktarımlarının 
yanı sıra, kamu bankalarının aktifleri içinde risk ağırlığı sıfır olan Devlet İç Borçlanma 
Senetlerinin (DİBS) payının artması etkili olmuştur. 
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2001 yılı içinde 12,1 milyar YTL tutarında özel tertip tahvil verilmek suretiyle 
bankanın Hazine'den olan görev zararı alacakları ve bu zararlara tahakkuk etmiş faiz tutarının 
tamamı menkul kıymetlere bağlanmıştır. 

Kısa vadeli yükümlülüklerin azaltılması amacıyla, banka Hazine'den almış olduğu 
özel tertip tahviller karşılığında Merkez Bankası'ndan doğrudan satış yoluyla 3,8 milyar YTL 
likidite temin etmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı, kağıt değiştirme ve nakit ödeme suretiyle erken itfa yoluyla 
kamu bankalarının nakit girişlerinin ve likidite pozisyonlarının düzenli bir yapıda gelişmesine 
ve böylece bu bankaların kısa vadeli borçlanma faiz oranları üzerindeki baskıların azalmasına 
katkıda bulunmuştur. 

Görev zararı alacakları ve sermayeye mahsuben verilen (İmar Bankası ödemeleri için 
verilenler hariç) DİBS 1er 2005 yılındakine göre %15,2 oranında 2,7 milyar YTL azalarak 15 
milyar YTL'ye inmiştir. Azalışta, 2006 yılı içerisinde yapılan 1,8 milyar YTL lık itfa bedeli 
etkili olmuştur. 

Bu alacaklar için 2006 yılı içerisinde Hazinece Bankaya 1,8 milyar YTL itfa bedeli ve 
2,9 milyar YTL kupon bedeli olmak üzere toplam 4,7 milyar YTL nakit ödeme yapılmış, bu 
konuda 2004 yılında 5,7 milyar YTL ve 2005 yılında 5,1 milyar YTL nakit ödemelerle 
Bankaya önemli tutarda likidite ve kaynak sağlanmıştır. 

Banka'nın son beş yılda faaliyetine ilişkin verilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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Son yıllarda Banka'nın nominal ve ödenmiş sermaye tutarlarında bir değişiklik 
olmamış, yaratılan iç kaynaklarla özsermaye son beş yılda %38,9 oranında artış gösterirken, 
yabancı kaynaklar mevduatta sağlanan yükselişle %76,5 oranında artış göstermiştir. 

Görev zararı alacakları ile sermayeye mahsuben ve T.Emlak Bankası'nın devri 
nedeniyle Hazinece Bankaya verilen ve 2005 yılı sonunda 21,4 milyar YTL'ye ulaşan menkul 
değerler; 2006 yılında itfalar dolayısıyla 16,6 milyar YTL'ye inmiş, bu tutar toplam aktiflerin 
%23,1'ini oluşturmuştur. Alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul değerlerle birlikte 
mali plasmanlar 41,7 milyar YTL'ye ulaşmakta ve aktif değerler toplamının %57,4'ünü 
kapsamaktadır. Bu durum, kredilerde değerlendirilebilecek kaynakların önemli bölümünün 
menkul değerlerde bağlı olduğunu göstermektedir. Menkul değerlerde bağlı kaynakların 
kredilerde değerlendirilerek sektördeki Banka kredi payının artırılması önem arzetmektedir. 

Banka'nın toplam kredileri 2004 yılında %46,8, 2005 yılında %50,3 ve 2006 yılında 
%26,9 oranlarında yükseliş göstermiştir. Buna karşın, Banka toplam kredilerinin sektördeki 
mevduat bankaları kredileri içindeki payı 2005 yılında %9,7 iken 2006 yılında 1,4 puan 
azalışla %8,3 düzeyine inmiştir. 

2006 yılında toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, sektördeki mevduat 
bankalarında %44,2, Banka'da %24,1, mevduatın krediye dönüşüm oranı sektörde %66,3, 
Banka'da %29,0 düzeylerinde olup Banka'ya ilişkin her iki oran da sektör ortalamalarının çok 
gerisinde kalmıştır. 

4603 sayılı Kanun kapsamında 2001 yılından itibaren uygulamaya konan finansal ve 
operasyonel yeniden yapılandırma, karlılık performansına olumlu yansımış, 2001 yılında 875 
milyon YTL kar eden Banka 2002 yılında 620 milyon YTL, 2003 yılında 1,8 milyar YTL, 
2004 yılında 2,2 milyar YTL ve 2005 yılında 2,6 milyar YTL ve 2006 yılında 2,7 milyar YTL 
vergi öncesi kar elde etmiş, 2006 yılındaki net dönem kârı 2,1 milyar YTL olmuştur. 

Banka bilanço aktiflerinin önemli bölümleri görev zararı alacaklarının tasfiyesini 
teminen verilen menkul değerlerden oluşmuş, bunlardan sağlanan gelirler, faiz gelirleri içinde 
büyük paya sahip olmuş, Hazinece bunların faiz ödemeleri ve itfaları için yapılan ödemelerle 
gerçekleştirilen likidite ile pasif maliyeti düşürülmüş, bütün bu gelişmeler son yıllarda 
Banka'nın kârlarının yüksek tutarlarda oluşumunda başlıca etkenler olmuştur. 
Gerçekleştirilen yüksek tutarlı kârların büyük bölümleri de temettü olarak Hazine'ye 
aktarılmıştır. 

Özelleştirmeye hazırlık aşamasındaki Banka'ca; üreticilerin tarımsal kredilerle 
finansmanı misyonunun sürdürülerek tarımın ülke ekonomisine katkısının devam ettirilmesi 
yanında, özellikle düşük faizli vadesiz mevduatın artırılmasına çalışılması, mevduat yanında 
görev zararı alacakları dolayısıyla sağlanan likidite ve kaynakların sektöre göre yeterli 
olmayan bireysel ve ticari kredilere yönlendirilerek kredi portföyünün artırılması ile 
verimliliğin de yükseltilerek, özelleştirme öncesinde Banka'nın piyasa değerinin artırılmasına 
çaba gösterilmesi uygun olacaktır. 
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II- İDARİ BÜNYE: 
Ziraat Bankası A.Ş.'nin Ana Sözleşmesi gereği, Banka'nın yetkili organları Genel 

Kurul, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Genel Müdürlük ve Denetçilerden oluşmaktadır. 

Ana Sözleşmeye göre; Banka'nın en üst karar organı Genel Kurul olarak belirlenmiş, 
Genel Kurulun olağan ve olağanüstü olarak toplanabileceği, Olağan Genel Kurulun hesap 
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanacağı, Olağanüstü Genel 
Kurulun ise, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Ana 
Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararları alacağı belirtilmiştir. 

24.04.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı işlemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'da; Ana 
Sözleşmenin 6 ncı maddesi "Banka'nın sermayesi 2,5 milyar YTL dir. Bu sermaye her biri bir 
YTL itibari değerde 2,5 milyar adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı 
ödenmiş olup, tamamı Hazine'ye aittir..." şeklinde tadili kabul edilmiş, ayrıca Bağımsız 
Denetim Kuruluşu tarafından onaylanan 2006 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı kabul ve tasdik 
edilmiş, Ana Sözleşme gereği, safı kardan kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci temettü 
ayrıldıktan sonra bakiyenin %2,12'sine kadar olan kısmın Yönetim Kurulu Üyelerine ve 
Yönetim Kurulu'nca belirlenen Banka personeline bir aylık tutarını aşmamak üzere 2007 yılı 
sonuna kadar ödenmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim dönemlerinde aylık net ücretlerinin 2 katı tutarında ödeme yapılması, Yönetim ve 
Denetim Kurul üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verilerek, 2006 yılında Yönetim 
Kuruluna yapılan atamalar T.T.K nun 315'inci maddesi uyarınca kabul edilmiştir. 2,5 milyar 
YTL tutarında olan ve 2.221.978 bin YTL si ödenmiş bulunan sermayenin, ödenmemiş 
kısmının dağıtılacak kardan mahsup edilerek ödenmiş hale getirilmesi konusunda BDDK dan 
izin talep edilmiş, Kurul'un 25.01.2007 tarih ve 2097 sayılı kararı ile sermayenin tamamı 
08.02.2007 tarihinde ödenmiştir. Ayna Genel Kurul'da Banka'nın merkezinin İstanbul'a 
taşınmasıyla ilgili olarak yürütülecek çalışmalar ile her türlü hazırlıkların yapılması 
konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. 

Banka Ana Sözleşmesi gereği 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve 
idare edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul'ca üç yıl süre ile seçilmekte, 
Bankacılık Kanununda Genel Müdür için öngörülen şartların Yönetim Kurulu üyelerinin 
yarısından fazlası için de aranacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu Banka'nın faaliyet konularına giren ve Bankacılık Kanunu, T. Ticaret 
Kanunu, Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla, Genel Kurulun ve/veya diğer organların 
yetkisine bırakılmamış olan tüm konularda karar almakta ve bu kararların Banka yetkili 
organları vasıtasıyla yürütülmesini sağlamaktadır. 

Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunlu olup, Banka işleri 
gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir Üyenin çağrısı üzerine 
toplanmaktadır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınmaktadır. 

Yönetim Kurulu'nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Genel 
Müdürde aranan şartlan süre hariç olmak üzere taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki 
üye ile Genel Müdür'den oluşan Kredi Komitesi, belirlenen yetkiler çerçevesinde kredi 
tahsisi, vade uzatımı, şart değişikliği, faiz indirimi, yeniden yapılandırma gibi konularda karar 
almaktadır. 

2006 yılında Yönetim Kurulu çeşitli konularda 395, Kredi Komitesi 266 karar almıştır. 
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5411 sayılı Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesinde; Bankaların Yönetim 
Kurullarınca, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine 
yardımcı olmak üzere, en az iki üyeden oluşan Denetim Komitesi öngörülmüş, Denetim 
Komitesi üyelerinin icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçileceği 
belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun 25/324 (31.10.2006) sayılı kararı ile iki Yönetim Kurulu üyesi 
Denetim Komitesini oluşturmak üzere atanmıştır. 

Karar organlarının aldığı kararlar doğrultusunda Bankanın yürütme organı olan Genel 
Müdürlük Merkez teşkilatı Genel Müdür ve 11 Genel Müdür Yardımcısına bağlı 29 Daire 
Başkanlığından oluşmakta, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Grup Başkanlığı ve Risk 
Yönetimi Grup Başkanlığı doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı bulunmaktadır. Banka'nın 
faaliyetleri 2006 yılsonu itibariyle 24 Bölge Başkanlığı, 1137 yurtiçi şube, 9 yurtdışı şube, 28 
büro ve 70 özel hizmet merkezi ile yürütülmüştür. Ayrıca yurtdışında 3 temsilcilik, 4 iştirak 
ve 4 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 

2006 yılsonu itibariyle Banka'da çalışan personel sayısı bir önceki yıl sonundakine 
göre %1,5 oranında 311 kişi fazlasıyla 20.684 kişidir. Bunun 2825'i Genel Müdürlük, 780'i 
Bölge Başkanlıkları, 6'sı yurtiçi iştirak, 112'si yurtdışı şube ve temsilcilikler ve 16.967'si 
Şubelerde görev yapmaktadır. 2006 yılında çalışan personele, yolluklar hariç 758,8 milyon 
YTL harcama yapılmıştır. Bu tutar bir önceki yıldakine göre %11,3 oranında 76,8 milyon 
YTL artış ifade etmektedir. 

III- MALİ BÜNYE: 
Banka'nın mali bünye incelemesi, BDDK'nın düzenlemeleri doğrultusunda konsolide 

olmayan mali tablolar esas alınarak yapılmıştır. 

Banka'nın konsolide olmayan bilançolarına göre kaynak ve varlıkları 2006 yılında 
%14,4 oranında 8.718.1 milyon YTL artarak 69.001.5 milyon YTL'na yükselmiştir. 

Kaynakların; %90,5 oranında 62.422,1 milyon YTL sı yabancı, %9,5 oranında 6.579,4 
milyon YTL sı öz kaynaklara aittir. Yabancı kaynakların, %93,1 oranında 58.117,9 milyon 
YTL sı kısa, %6,9 oranında 4.304,2 milyon YTL sı uzun sürelidir. 

Kâr yedekleri ve dönem kârının yükselmesi ile %12,6 oranında 739,4 milyon YTL 
artış gösteren özkaynaklann kullanılan kaynaklar içindeki payında önemli bir değişiklik 
olmamıştır. 

2005 yılsonundakine göre uzun süreli kaynaklar %19,4 oranında azalırken, kullanılan 
kaynaklar, kısa süreli yabancı kaynaklardaki %18,3 oranında 9.013 milyon YTL tutarındaki 
yükselişle artış göstermiştir. Kısa süreli yabancı kaynaklardaki artışta, mevduat, para 
piyasasını borçlar ve karşılıklar hesaplarındaki yükselişler etkili olmuştur. 

2006 yılsonu itibariyle kullanılan kaynakların %1,6 oranında 1.069,2 milyon YTL'si 
bağlı değerlere, %58,4 oranında 40.306,9 milyon YTL'si uzun sürede paraya çevrilebilir 
değerlere, %40 oranında 27.625,4 milyon YTL'si dönen varlıklara kullanılmış bulunmaktadır. 
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Bağlı değerlerin, maddi duran varlıklarda gayrimenkul satışları ve ayrılan 
amortismanla.!.! etkisiyle %8,8 oranında 103,1 milyon YTL ve hazır değerlerin, para 
piyasasından alacaklar hesabının yılsonu itibariyle kalıntı vermemesi nedeniyle %10,3 
oranında 1.041,2 milyon YTL azalmasına karşın, menkul kıymetler cüzdanında ve 
kullandırılan kredilerdeki artışla kısa ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler sırasıyla 
% 13,2 oranında 2.165,3 milyon YTL ve %23,6 oranında 7.697,1 milyon YTL yükseliş 
göstermiştir. 

Bağlı değerlerin azalmasına karşın özkaynakların yükselmesi sonucu, bağlı değerlerin 
özkaynaklarla karşılanma oranı yükselmiş, bağlı değerler ile sabit kıymetlerin varlıklar 
içindeki payı azalmıştır. 

Banka'nın hazır değerleri ile kısa sürede paraya çevrilebilir değerleri, kısa süreli 
borçların %31,8 ini, dönen varlıkların, %47,5 ini karşılar durumdadır. Menkul kıymetlerin, 
dolayısıyla varlıkların vadesi uzun olmakla birlikte, menkul değerler cüzdanının büyük 
bölümünün kuponlu kıymetlerden oluşması Banka'ya önemli bir likidite sağlamakta, likidite 
sorunu bulunmamaktadır. 

Banka 2006 yılı faaliyet dönemini, önceki yıldan 37,9 milyon YTL fazlasıyla, 2.720,3 
milyon YTL vergi öncesi karla kapatmıştır. 

Son beş yılda Banka bilanço aktiflerinin önemli bölümleri görev zararı alacaklarının 
tasfiyesini teminen verilen menkul değerlerden oluşmuş, bunlardan sağlanan gelirler, faiz 
gelirleri içinde en büyük paya sahip olmuş, Hazinece bunların kuponları için yapılan 
ödemelerle gerçekleştirilen likidite ile pasif maliyeti düşürülmüş, bütün bu gelişmeler 
Banka'nın karlılığının yüksek tutarlarda oluşumunda başlıca etkenler olmuştur. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI: 
Bankanın faaliyetlerinde kullandığı en önemli kaynağı oluşturan mevduat, 2005 

yılsonundakine göre % 14,2 oranında 7.372.0 milyon YTL artarak 59.150,2 milyon YTL'ye 
yükselmiştir. 46.521,5 milyon YTL olan Türk parası mevduatın % 19,2 oranında 8.915,1 
milyon YTL'sini vadesiz, %80,8 oranında 37.606,4 milyon YTL'sini vadeli mevduat 
oluşturmuştur. Vadesiz mevduat %4,0 oranında 375.0 milyon YTL azalırken, vadeli mevduat 
% 17,8 oranında 5.688,4 milyon YTL artış göstermiştir. 

Bankalar mevduatında yeralan 234 milyon YTL tutarındaki yabancı para mevduat 
dahil döviz tevdiat hesapları %19,5 oranında 2.058,6 milyon YTL artışla 12.628,7 milyon 
YTL kalıntı göstermiştir. 

Banka toplam mevduatının, ülke genel toplam mevduatı içindeki payı 1.9 puan 
azalarak %18.5'e gerilemiş, bu pay ile Banka mevduat sıralamasında ilk sıradaki yerini 
korumuştur. 

Banka toplam mevduatının %50.9'unu tasarruf mevduatı, %17.3'ünü ticari mevduat, 
%21.0'ini döviz tevdiat hesaplan oluşturmuştur. 2006 yılında tasamıf mevduatı % 16,6, ticari 
mevduat %15,1 ve döviz tevdiat hesapları % 19,0 oranında artış göstermiştir. 
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Banka'nın seyyal kredileri 2005 yılındakine göre %26,9 oranında artarak 17.310,2 
milyar YTL'sına yükselmiştir. Bu tutarın 5.194,1 milyar YTL'si tarımsal kredilere, 11.725,8 
milyar YTL'si ticari ve bireysel kredilere, 390,3 milyar YTL'si kredi faiz reeskontlarına aittir. 

Tarımsal kredilerin 3.522,0 milyar YTL'si Banka kaynaklı kredilere ait olup bunun 
%94,4 oranı ile 3.228,4 milyar YTL'sini 2004 ve 2005 yıllarında düzenlenen çeşitli 
kararnameler uyarınca kullandırılan sübvansiyonlu krediler oluşturmuştur. Sözkonusu 
kararnameler uyarınca kullandırılan sübvansiyonlu krediler, tarımsal kredilerin son yıllardaki 
artışında başlıca etken olmuştur. 

2004 yılından itibaren sürdürülen sübvansiyonlu kredi uygulaması ile, tarım 
sektörünün finansman ihtiyacının karşılanması amaçlanırken, geliştirilmesi öngörülen bazı 
alanlarda uygulanan faizlerde yüksek indirim oranları ile tarımsal üretimin bu alanlara 
yönelmesi teşvik edilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası tarafından kullandırılan ve sorunlu hale gelen kredilerin yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin olarak yürürlüğe giren 4876 sayılı Kanun kapsamında yeniden 
yapılandırılan 672,4 milyon YTL'lık tarımsal kredilerin Temmuz/2007 ayı itibariyle 595,9 
milyon YTL'si tahsil edilmiş olup 76,5 milyon YTL tahsili gereken alacak kalmıştır. 
Buradaki alacağın, borçlulara tanınan çeşitli iyileştirme imkanlarına karşın tahsili 
gerçekleştirilememiştir. 

Banka'nın kullandırdığı ticari krediler 2005 yıl sonundakine göre %26,7 oranında 
artarak 3.028,8 milyon YTL'ye, bireysel krediler %57,0 oranında fazlasıyla 7.572,8 milyon 
YTL'ye ulaşmıştır. KİT'lere ve Emekli Sandığı'na kullandırılan krediler ile yurtdışı şubelerce 
kullandırılan kredilerdeki azalışa karşın, döviz ihracat kredilerinde ve özellikle küçük işletme 
kredilerindeki önemli artışın etkisiyle ticari krediler yükselmiştir. 

Ticari plasmanda kamu kesimine kullandırılan kredilerin payı 2002 yılsonunda %77,1 
ve 2003 yılsonunda %73,9 iken, T. Eximbank'a kullandırılan kredinin kapanması ve Emekli 
Sandığına kullandırılan kredinin azalması ile 2005 yılsonunda %32,7'ye ve 2006 yılsonunda 
%9,7'ye gerilemiştir. 

Kullandırılan nakdi kredilerin 1.190,3 milyon YTL ile %41,5'i, gayrinakdi kredilerin 
1.631,2 milyon YTL ile %86,4'ü otorize kredili 177 firma üzerinde bulunmakta, nakit ticari 
plasmanın %58,5'i çok sayıda firmaya kullandırılmış bulunmaktadır. Küçük işletme kredileri 
% 101,1 oranında artışla 1.488,9 milyon YTL'ye yükselmiş, genel ticari plasman içindeki payı 
%31,0'dan %49,2'ye ulaşmıştır. 

2005 yılında tasarrufu teşvik nema alacakları karşılığı kullandırılan tüketici 
kredilerinin, Haziran 2006 da tamamen tasfiye olmasına karşın, tüketici destek kredileri 
%45,6 oranında 1.293,4 milyon YTL artarak 4.127,1 milyon YTL'ye, konut kredileri %105,5 
oranında 1.431,1 milyon YTL artarak 2.788,2 milyon YTL'ye ulaşmış, kredi kartlarından 
borçlu sayısı artarken kullanımlar %1,9 oranında azalışla 279,0 milyon YTL olmuştur. 
Bireysel krediler, kullandırılan toplam kredilerin %42,1'i düzeyindedir. 

Tasfiye olunacak alacaklar, 2005 yıl sonundakine göre %1,8 oranında 5,5 milyon YTL 
artarak 319,7 milyon YTL olmuş, tarımsal kredilerden tasfiye olunacak alacaklara intikal eden 
tutarlar %8,7 oranında azalırken, ticari kredilerden intikal eden alacakların %21,3 oranında 
artması ile yükseliş göstermiştir. 
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Tasfiye olunacak alacakların krediler toplamına oranı %2,55 iken %2,02 ye gerilemiş, 
bunda tasfiye olunacak alacakların %1,8 oranında yükselişine karşın, toplam plasmanın 
%28,4 oranında artışı etkili olmuştur. 

2005 yılsonundakine göre %12,1 oranında 4.496,6 milyon YTL artarak 41.630,9 
milyon YTL ye yükselen mali plasmanlar(brüt)ın, 14.975,3 milyon YTL'lik kısmını görev 
zararı alacaklan ile ilgili verilen devlet tahvilleri oluşturmuştur. 

V- YATIRIMLAR: 
4603 sayılı Kanun ile KİT statüsü sona eren ve özel hukuk hükümlerine tabi olan 

Banka, yatırımlar konusunda plan disiplini ve yıllık programların kapsamı dışında kalmıştır. 

Banka Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı programına ilişkin 28/417 (20.12.2005) ve 
21/290 (29.08.2006) sayılı kararlarında; menkuller için 109,0 milyon YTL, gayrimenkuller 
için 16,2 milyon YTL, özel maliyet bedelleri için 1,8 milyon YTL ve ilk tesis giderleri için 
0,6 milyon YTL harcama yapılması öngörülmüştür. 

2006 yılında menkuller için 25,8 milyon YTL, gayrimenkuller için etüd ve proje gideri 
olarak 23,3 bin YTL, devam eden projeler kapsamında 1,8 milyon YTL, yeni projeler 
kapsamında 1,3 milyon YTL olmak üzere toplam 3,2 milyon YTL, özel maliyet bedeli olarak 
568,8 bin YTL ve ilk tesis gideri olarak 126,9 bin YTL tutarında harcama yapılmıştır. 

VI- İŞTİRAKLER: 
Banka'nın 2006 yıl sonu itibariyle 16'sı yurtiçinde ve 9'u yurtdışında olmak üzere 25 

iştiraki bulunmaktadır. 2005 yıl sonundakine göre yurtiçi iştiraklerde bir artış olmuştur. 
"Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, KOBİ'lerce ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, 
aracı kuruluşlar eliyle alım satımının yapıldığı işlem platformunu ve bunun gerektirdiği 
organizasyonu oluşturacak, işletecek ve geliştirecek kuruluşa Ocak 2005 de katılma kararı 
alınmış, Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş. adı ile 10 milyon YTL sermaye ile kurulan şirkete 
%5 oranında 500 bin YTL payla iştirak edilmiştir. 

Enflasyon düzeltme farkları dışında iştiraklere ödenen sermaye tutarı 2005 yıl 
sonundakine göre % 13,9 oranında 47,2 milyon YTL artarak 386,2 milyon YTL'ye 
yükselmiştir. Enflasyon düzeltme farkları ile birlikte iştiraklere ödenen kayıtlı tutar, % 16,0 
oranında 60,1 milyon YTL fazlasıyla 435,0 milyon YTL olmuştur. 2006 yılında bir yurtiçi ve 
bir yurtdışı iştirakte gerçekleşen sermaye artışları yanında, yurtdışı iştiraklere bağlanan 
tutarların kur artışları nedeniyle evalüasyon sonucu yükselmesi iştiraklerin kayıtlı 
değerlerindeki artışta etkili olmuştur. 

2006 yılında Banka iştiraklerinin tamamı faaliyet dönemini karla kapatmış, temettü 
dağıtan 9 yurtiçi iştirakten sağlanan kar payları 7.264 bin YTL tutarında olmuştur. Elde edilen 
kar paylarının yurtiçi iştiraklere ödenen sermayeler toplamına oranı %8,8 olarak 
belirmektedir. 2005 yılında faaliyetini karla kapatan ve temettü dağıtan 8 iştirakten sağlanan 
kar payları 7.053 bin YTL olmuş, sermaye artışında kullanılan kar paylarının dikkate alınması 
ile 10.463 bin YTL ye ulaşan temettü gelirinin 2005 yılı itibariyle iştiraklere ödenen sermaye 
paylarına oranı %8,9 dan %13,3 e yükselmiştir. 
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VII- ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- 2006 yılı sonunda Banka'nın toplam kredilerinin toplam aktiflere oranının ve 
mevduatın krediye dönüşüm oranının sektör ortalamalarının çok altında kaldığı, menkul 
değerlerin Banka aktif toplamına oranının yüksek düzeyde gerçekleştiği ve görev zararı 
alacaklan karşılığında Hazine'ce verilen bağlı nitelikteki Devlet İç Borçlanma Senetlerinin, 
menkul değerlerin 1/3 ünden fazlasını oluşturduğu dikkate alınarak, görev zararı alacaklan 
için Banka'ya sağlanan likidite ve banka kaynaklarının kredilerde değerlendirilmesi ile son 
yıllarda gelişme gösteren Bankaca kullandırılan kredilerin daha da artırılarak sektörden alman 
payın yükseltilmesine çalışılması, 

2- 06.06.2003 tarih ve 4876 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılan tarımsal 
kredi alacaklarının ödenmesini teminen 2003 yılından bu yana Yönetim Kurulu'nca alınan 
beş karar ile sağlanan iyileştirme imkanları ve ek sürelere karşın Temmuz/2007 ayı itibariyle 
76,5 milyon YTL sının ödenmediği dikkate alınarak, bu tutarın da tahsili ile söz konusu 
alacakların tasfiyesine çaba gösterilmesi, 

3- 2005 yıl sonunda kayıtlı tutarı 314,2 milyon YTL olan, 2006 yılında %1,8 oranında 
artarak 319,7 milyon YTL'ye yükselen tasfiye olunacak alacakların, aktif kalitesi ve kârlılık 
açısından önemi de dikkate alınarak, tamamen tahsil ve tasfiyesine yönelik çalışmaların 
titizlikle sürdürülmesi, 

4- İzmir Şubesi'nin 86 sabit sayılı müşterisinden olup takipteki alacaklar arasında 37,8 
milyon YTL ile en yüksek tutarı oluşturan alacağın tahsili konusunda idari ve yasal takip 
yollarındaki çabaların sürdürülerek tasfiyesine çalışılması, 

5- Erzurum Şubesi'nin 1261, 1263 ve 1273 sabit sayılı müşterisi aynı gruba dahil 
firmalardan olan ve 2006 yıl sonu itibariyle tasfiye olunacak alacaklarda sırasıyla 983,1 bin 
YTL ve 270,5 bin YTL ve tasfiye olunacak alacaklara intikal tarihi 22.03.2007 itibariyle 
148,0 bin YTL olan kayıtlı alacakların, her türlü yasal takip yollarına başvurularak tahsil ve 
tasfiyesine çalışılması, 

6- Başak Sigorta ve Başak Emeklilik A.Ş.'deki sermaye paylarının Mayıs 2006 da 
özelleştirilmeleri nedeniyle bu kuruluşlarla iştirak ilişkisinin sona ermesine karşın, Banka'nın 
sigorta acentelik işlerinin halen bu şirketlerle sürdürüldüğü, ancak bu ilişkinin devam 
ettirilmesin de gereklilik bulunmadığı dikkate alınarak; sigorta acenteliği konusunda ihale 
yoluna gidilmesi, Banka'nın yönetiminde hakim olacağı ortaklık oluşturulması, ya da yeni bir 
şirket kurulması alternatiflerinin titizlikle değerlendirilmek suretiyle Banka'nın çıkarları 
doğrultusunda ivedilikle karar alınması, 

7- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
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B) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

-Banka iştiraklerinden Arap Türk Bankası A.Ş. ve Banque du Bosphore'da olduğu gibi 
gereklilik doğduğunda kullanabilmek için Bankanın kontrol gücü bulunmayan ve sunulan 
hizmette maliyet avantajı elde edilemeyen iştiraklerinin uygun koşullarla satılarak elden 
çıkarılması konusunda yetkilendirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin yapılmasına yönelik 
girişimlerin sürdürülmesi, 

SONUÇ: 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 24.04.2007 tarihindeki kendi Genel Kurulu'nda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 2.100.002 bin YTL net dönem kârı ile kapanan Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'nin Konsolide Olmayan Bilançosu 

AKTİF KALEMLER 

BİN YENİ T Ü R K LİRASI 

AKTİF KALEMLER 

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağım sız Denetimden Geçmiş 

AKTİF KALEMLER Dipnot 

CARİ DÖNEM 

( 3 l / l 2/2 006) 

ÖNCEKİ DÖNEM 

(31/12/2005) AKTİF KALEMLER 

TP YP Toplam TP YP Toplam 

1. NAKİT DEĞERLER VE M E R K E Z BANKASI (1) 3.702.489 1.454.873 5.157.362 2.714.605 1.112.843 3.827.448 

II. G E R Ç E Ğ E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 1.902.866 631.818 2.534.684 415.521 594.227 1.009.748 

2.1 Alım Salım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.902.866 631.818 2.534.684 415.521 594.227 1.009.748 

2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.9112.865 6.30.449 2.533.314 414.560 590.997 1.005.557 

2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 

2.1.3 Diğer Menkul Değerler 1 1.369 1.370 961 3.2.30 4 191 

2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan 0 . Sınıtlandırılan FV 

2.2.1 Devlet Borçlanma Senetten 

2.2.2 Sermayede Payı Temsil Fdcn Menkul Değerler 
1 i ı Diğer Menkul Değerler 

2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 

III. BANKALAR V E DİĞER MALİ KURULUŞLAR P ) 1.055.416 2.936.950 3.992.366 1.112.841 1.737.022 2.84V.863 

IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3.628.119 3.628.119 

4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alaeaklar 1.100.000 1 100.000 

4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alaeaklar 

4.3 Ters Repo İstemlerinden Alaeaklar 2.528.119 2.528.119 

v . SATILMAYA HAZIK FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 17.951.812 6.343.471 24.295.283 11.613.549 4.344.355 15.957.904 

5.1 Sermayede Payı Temsil lülen Menkul Değerler (.7.701 2 67.703 54.702 2 54.704 

5.2 Devlet Borçlanma Senetten 17.884.111 6.337.244 24.221.355 II 558.847 4.335.441 15.894.288 

5.3 Diğer Menkul Değerler 6.225 6.225 8.912 8.912 

VI. KREDİLER (5) 16.866.162 505.239 17.371.401 13.026.740 664.574 13.691.314 

6.1 Krediler 16.804.937 505.239 17 310.176 12.971.953 664.574 13.636.527 

6.2 Takipteki Krediler 311.323 8.4.30 319.75.3 306.593 7.596 314.189 

6.3 Özel Karşılıklar (-) 250.098 8.4.30 258.528 251.806 7.596 259.402 

VII. FAKTORİNC ALACAKLARI -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 16.282.115 777.561 17.059.676 19.728.818 2.138.238 21.867.056 

8.1 IX*vlct Borçlanma Senetleri 16.279.393 /77.I04 17.056.497 19.726.511 2.137.845 21.864.356 

8.2 Diğer Menkul Değerler 2.722 457 3 179 2.307 393 2.700 

IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 17.423 7.748 25.171 16.324 6.562 22.886 

9 1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Hdilcnlcr 

9.2 Konsolide Edilmeyenler 17.423 7.748 25.171 16.324 6.562 22.886 

9.2.1 Mali İşrirakler 12.887 7.748 20.635 12 102 6.562 18.664 

9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 4.536 4.536 4.222 4.222 

X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (») 46.285 283.111 329.396 43.770 241.802 285.572 

10.1 Konsolide Edilmeyen Malı Ortaklıklar 46.285 283.111 329.396 43.770 241.802 285.572 

10.2 Konsolide Edilmeyen Matı Olmayan Ortaklıklar 

XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) - 12.738 12.738 11.792 11.792 

I I ! Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 

11.2 Konsolide Edilmeyenler 12.738 12.738 11.792 11.792 

11.2.1 Mali Ortaklıklar 12.738 12.738 11.792 11.792 

11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 

XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 

12.1 Finansal Kiralama Alaeakları 

12.2 Faaliyet Kiralaması Alaeakları 

12.3 Diğer 

12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 

XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (M) 
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 

13.2 Nakit Akis Riskinden Korunma Amaçlılar 

13.3 Yundışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 

XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 679.815 3.437 683.252 706.939 3.141 710.080 

XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 11.58 ü 1.365 12.950 11.064 405 11.469 

15.1 Şerefiye 

15.2 Diğer 11.585 1.365 12.950 11.064 405 11.469 

XVI. VERGİ VARLIĞI (14) 84.875 2.430 87.305 95.071 95.071 

16.1 Cari Vergi Varlığı 

16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 84.875 2.4.30 87.305 95 071 95.071 

XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 5.685 5.685 9.852 9.852 
XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 320.033 16.468 336.501 372.318 51.013 423.331 

AKTİF TOPLAMI 58.926.561 12.977.209 71.903.770 53.495.531 10.905.974 64.401.505 
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T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'nin Konsolide Olmayan Bilançosu 

PASİF KALEMLER Dipnot 

BİN YENİ TÜRK LİRASI 

PASİF KALEMLER Dipnot 

Bağım sız Denetimde l Geçmiş Bağın sız Denetimdi ıı Geçmiş 

PASİF KALEMLER Dipnot 

CARİ DÖNEM 

( 31/12/2006) 
ÖNCEKİ DÖNEM 

(31/12/2005) PASİF KALEMLER Dipnot 

TP YP Toplam TP YP Toplam 

1. M E V D U A T ( D 46.971.122 12.681.780 59.652.902 41.521.632 10.610.466 52.132.098 

II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 

III. ALINAN KREDİLER (3) 11.746 2.893 14.639 6.609 1.877 8.486 

IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 967.955 967.955 502.719 502.719 

4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 

4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 

4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 967.955 967.955 502.719 502.719 

V. İHRAÇ EDİLEN M E N K U L KIYMETLER (Net) 

5.1 Bonolar 

5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

5.3 Tahviller 

VI. FONLAR 2.908.270 2.908.270 4.112.849 4.112.849 

VII. MUHTELİF BORÇLAR 232.216 136.503 368.719 381.850 114.159 496.009 

VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 87.541 73.318 160.859 140.955 111.764 252.719 

IX. FAKTORİNC BORÇLARI 

X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (S) 6 5.933 5.939 134 11.055 11.189 

10 l Finansal Kiralama Borçlan 7 6.057 6.064 148 11.424 1 1.572 

10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 

10.3 Diğer 

10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1 124 125 14 369 383 

XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 

I I I Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 

11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 

11,3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 

XII. KARŞILIKLAR (7) 889.473 1.799 891.272 662.569 1.586 664.155 

12.1 Genel Karşılıklar 107.405 726 108.131 65.367 375 65.742 

12.2 Yeniden Yapılanına Karşılığı 

12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 383.421 383.421 288.182 288.182 

12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 

12.5 Diğer Karşılıklar 398.647 1.07.3 399.720 309.020 1.211 310.231 

XIII. VERGİ BORCU (8) 353.779 33 353.812 381.264 25 381.289 

13.1 Cari Vergi Boreu 353.779 33 353.812 381.264 25 381.289 

13.2 Ertelenmiş Vergi Boreu 

XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (9) 
XV. S E R M A Y E BENZERİ KREDİLER (10) 
XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 6.530.408 48.995 6.579.403 5.803.403 36.589 5.839.992 

16.1 Ödenmiş Sermaye 2.221.978 2.221.978 2.221.978 2.221.978 

16.2 Sennayc Yedekleri 572.423 48.995 621.418 764.993 36.589 801.582 

16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 

16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 

16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 27.859 48.995 76.854 221.245 36.589 257.834 

16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 

16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 

16.2.6 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 1.082 1.082 266 266 

16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 

16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artıştan 

16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri 543.482 543.482 543.482 543.482 

163 Kâr Ycdeklcn 1.476.207 1.476.207 854.514 854.514 

16.3.1 Yasal Yedekler 962.392 962.392 722.232 722.232 

16.3.2 Statü Yedekleri 

16.3.3 Olağanüstü Yedekler 90.121 90.121 90.121 9 0 121 

16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 423.694 423.694 42.161 42.161 

16.4 Kâr veya Zarar 2.259.800 2.259.800 1.961.918 1.961 918 

16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 159.798 159.798 115.506 11 5.506 

16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 2.100.002 2.100.002 1.846.412 1.846112 

16.5 Azınlık Hakkı (12) 

PASİF TOPLAMI 58.952.516 12.951.254 71.903.770 53.513.984 10.887.521 64.401.505 
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T.C. ZİRAAT BANKASİ A.Ş. Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 
BİN YENİ TÜRK LİKASI 

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM 

( 31/12/2006) 

ÖNCEKİ DÖNEM 

( 31/12/2005) 

1. FAİZ GELİRLERİ ( D 9.435.928 7.924.274 

I I Kredilerden Alınan Faizler 2.091.766 1.736.7.37 

1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 309.225 221.889 

1.3 Bankalardan Alınan Faizler 150.381 148 345 

1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 195.798 170.057 

1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6.664.719 5.635.904 

1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 2.34.181 265.577 

1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 

1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2.958.605 1 669.180 

1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulaeak Yatırımlardan 3.471.933 3.701.147 

1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 

1.7 Diğer Faiz Gelirleri 24.039 11.342 

II. FAİZ GİDERLERİ (2) 6.034.422 5.065.701 

2.1 Mevduata Verilen Faizler 5.896.395 4.990.237 

2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 1.6X0 1.838 

2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 122.17.3 65.861 

2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 

2.6 Diğer Faiz Giderleri 14.174 7 765 

III. NET FAİZ GELİRİ (1 - II) 3.401.506 2.858.573 

IV. NET Ü C R E T VE KOMİSYON GELİRLERİ 625.820 500.335 

4.1 Alınan Üeret ve Komisyonlar 671.974 532.265 

4.1.1 Nakdi Kredilerden 134.465 122.598 

4.1.2 Gayn Nakdi Kredilerden 14.606 12.033 

4.1.3 Diğer 522.903 397.634 

4.2 Verilen Üeret ve Komisyonlar 46.154 31.931) 

4 2.1 Nakdi Kredilere Verilen 118 77 

4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 

4.2.3 Diğer 46.036 31.853 

V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 17.416 27.733 

VI, TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (•<) 104.885 265.617 

h.l Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 104.123 185.705 

6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 762 79.912 

VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 237.517 522.544 

VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI ( l l l+IV+V+VIFVII) 4.387.144 4.174.802 

IX. 

X. 

KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ 
KARŞILIĞI (-) 
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 

(6) 

(7) 

251.631 

1.415.221 

227.224 

1.265.241 

XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2.720.292 2.682.337 

XII. 

XIII. 

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK 
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN 
ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 

XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 

XV. VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (XI+XII+XIIHXIV) (8) 2.720.292 2.682.3.37 

XVI. VERGİ KARŞILIĞI <±) (9) (620.290) (835.925) 

16.1 Cari Vergi Karşılığı (532.039) (906.717) 

16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (88.251) 70.792 

XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) (10) 2.100.002 1.846.412 

17.1 Durdurulan Faaliyetlerden 

17.2 Diğer 

XVIII NET DÖNEM KÂRI/ZARARI <XV±XVI) OD 2.100.002 1.846.412 

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,000840 0.O00739 
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SAYI: 2 
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 29/05/2008 tarihli 24'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

08.06.1933 tarih ve 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kurulması 
öngörülen Banka, 27.01.1938 tarih ve 3331 sayılı Kanun'la sermayesine Hazine'nin iştiraki 
sağlanarak 23.05.1938 tarihinde faaliyete başlayan Türkiye Halk Bankası A.Ş., 2006 yılında 
69 inci faaliyet dönemini tamamlamıştır. 

Banka'nın Ana Statüsünde amacı; çağdaş bankacılığın gerektirdiği bir çalışma düzeni 
içinde ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunmak, esnaf, sanatkar, küçük ve orta ölçekli 
sanayi ve diğer sanayi kuruluşlarını kredilendirmek, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli 
sanayi sektörünün kalkınma bankası görevini yürütmek olarak tanımlanmıştır. Banka 
faaliyetleri, 2000 yılına kadar bu statüye göre sürdürülmüştür. 

15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Kanun ile T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası A.Ş. ve 
T.Emlak Bankası A.Ş. yeniden düzenlenmiştir. 4603 sayılı Kanunun amacı bu bankaların 
"Çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve 
özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse 
satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerin tamamına kadarının özel hukuk hükümlerine 
tabi gerçek ve tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesi" olarak tanımlanmıştır. 

Ancak, Halk Bankası A.Ş.'nin tarihi işlevi olan esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve 
orta ölçekli sanayi kuruluşlarını kredilendirmek ve bu kesimin kalkınma bankası olmak 
şeklindeki fonksiyonlarının halen güncelliğini koruduğu gözönüne alınarak Banka'nın yeni 
Ana Sözleşmesine eklenen geçici madde ile " Kamu hisseleri yüzde ellinin (% 50) 
altına düşünceye kadar, Banka'nın esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmelerini kredilendirme faaliyetleri, doğrudan ve/veya Esnaf Sanatkarlar Kredi 
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Kooperatifleri aracılığı ile açacağı kredilerle sınırlı olmak ve faiz oranları Banka kaynak 
maliyetinin altında olmamak kaydıyla devam eder." hükmü getirilmiştir. 

Hisseleri ve yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) intikal etmiş olan 
Pamukbank T.A.Ş.'nin tüm aktifleri, pasifleri ve bilanço dışı yükümlülükleri ile Halkbank'a 
devrini öngören 30.07.2004 tarih ve 5230 sayılı Kanun 31.07.2004 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Hukuki devir işlemi 17.11.2004 tarihinde tamamlanmıştır. 

Bu tarihten sonra, şubelerin birleştirilmesi, Pamukbank'tan devralman personelin 
Halkbank kadrolarına intibak ettirilmesi ve Banka organizasyon yapısının yeni duruma göre 
düzenlenmesi gibi çalışmalara 2006 yılında devam edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 11.8.2006 tarih ve 2006/69 sayılı kararı ile 
Halkbank sermayesinde bulunan Hazine hisselerinin özelleştirme kapsamına alınması,satışın 
"blok satış" yöntemi ile gerçekleştirilmesi,özelleştirme işlemlerinin 25.5.2008 tarihine kadar 
tamamlanması kabul edilmiştir. 

Halkbank hisse senetlerinin YTL'ye dönüşümü;4.4.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 5615 sayılı Kanun ile sağlanmış,tüm bu düzenlemeler 19.4.2007 
tarihinde toplanan genel kurulda kabul edilen ana sözleşme değişikliği ile tamamlanmış,halka 
arz işlemleri Mayıs-2007 ayında tamamlanarak Banka sermayesinin % 24,98'i satılmıştır. 

Pamukbank'ın devralınması nedeniyle Halkbank'ın 2004 yılı sonunda şube sayısı 
707'ye personel sayısı 11.132'ye çıkmıştır. 2006 yılında bazı şubeler birleştirilmiş, bazı 
şubeler kapatılmış, normal şube sayısı 554, özel hizmet şubeleri ve alt şube niteliğindeki 
bürolarla birlikte toplam şube sayısı 584 olmuştur. Toplam personel sayısı ise 10.500 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Halkbank 2006 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 46 banka içinde aktif 
büyüklüğü bakımından 7 nci, toplam mevduat bakımından 6 ncı, verilen kredilerde 7 nci 
sırada bulunmaktadır. 

2006 yılında aktif büyüklüğü sıralamasında geçen yıla göre bir alt sıraya inmiş olan 
Halkbank, verilen krediler itibarıyla iki sıra üste çıkmış, toplam mevduat bakımından aynı 
sıralamada kalmıştır. 

2006 yıl sonu itibariyle Bankacılık sektörünün seyyal kredileri 217,3 milyar YTL, 
karşılık öncesi takipteki krediler 8,2 milyar YTL olup krediler toplamı 225,5 milyar 
YTL'dir. Halkbank ise 11,6 milyar YTL seyyal kredi toplamı ile bankacılık sektöründen % 
5,4 , 1,1 milyar YTL takipteki krediler ise sektörden % 13,3 oranında pay alırken, 12,7 milyar 
YTL tutarındaki toplam kredileri ile sektörden % 5,6 oranında pay almıştır. Bankanın 
sektörden aldığı pay önceki yıla göre 1,0 puan artmıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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II. İDARİ BÜNYE 

27.1.1938 tarih ve 3331 sayılı Kanunla kurulan Banka, 2000 yılına kadar 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3346 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna tabi kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetini sürdürmekte 
iken; 25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Ziraat Bankası, T. 
Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Bankası A.Ş. hakkındaki 15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı 
Kanun ile yönetim açısından yeni bir mevzuata tabi tutulmuştur. 

4603 sayılı Kanunun amacı bu bankaların "Çağdaş bankacılığın ve uluslararası 
rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak 
şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerin 
tamamına kadarının özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilere satışının 
gerçekleştirilmesi" olarak tanımlanmıştır. 

2005 yılı hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü 30.05.2006 tarihli Olağan Genel Kurulda, 
Ana Sözleşmenin 01.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununa 
uyumlu hale getirilebilmesi için bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

28.06.2006 tarih ve 19/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile; bazı birimlerin kurulması, 
bazı birimlerin birleştirilmesi, bazı birimlerin bağlantılarının yeniden düzenlenmesi, 
bazılarının da isimlerinin değiştirilmesi ve organizasyon şemasının buna göre yeniden 
hazırlanması kabul edilmiştir. 

Organizasyon yapısındaki değişikliklerin 2006 ve 2007 yıllarında da devam ettiği 
görülmüştür. 

Banka'nın 2006 yıl sonu itibariyle personel sayısı 10.500 olup, yıl içinde yapılan 
personel harcamaları toplamı 418 milyon YTL'dir. 

III. MALİ BÜNYE 

Mali bünye incelemesine uygun olarak sadeleştirilen bilanço verilerine göre 2006 
yılında 33.463 milyon YTL olan varlık ve kaynaklar toplamı, önceki yıla göre % 25,4 
oranında 6.780 milyon YTL artmıştır. 

Varlıklarda; hazır değerler ve kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı %34,3 
oranında 3.127 milyon YTL , bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler %20,7oranında 
3.652 milyon YTL artmıştır. 

Kaynaklar bölümünde ise; 2006 yılında önceki yıla göre yabancı kaynaklar %27,4, 
özkaynaklar %1 oranında artmıştır. 2005 yılına göre mevduat toplamının %8,2, alınan 
kredilerin %1,1 artış göstermesi yabancı kaynakların artmasında etkili olmuştur. 

Varlıkların hangi oranda yabancı kaynakla karşılandığını gösteren mali kaldıraç oranı, 
faaliyet döneminde önceki yıla göre 1,5 puan artarak %90,8 olarak gerçekleşmiştir. Oranın 
önceki yıla nazaran artması, 2006 yılında varlıklar toplamının %25,4 oranında artmasına 
karşılık yabancı kaynaklardaki artışın %27,4 oranında gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. 
2005 yılında Bankada varlıkların %77'sı mevduat ile karşılanmakta iken, 2005 yılında bu 
oran%81,2'ye ulaşmıştır. 
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Banka'nın sermaye yeterliliği standart rasyosu, 31.12.2006 tarihi itibariyle %31,9 
seviyesindedir. Toplam risk ağırlıklı varlıklar, kredilerdeki artışın etkisiyle önceki döneme 
göre %86,7 oranında artarken; özkaynakların yalnızca %2 oranında artması bu oranın 2005 
yılına göre 17,7 puan azalmasına neden olmuştur. Sermaye yeterliliği oranının bankacılık 
sektöründe %22, kamusal sermayeli bankalarında %29,1 seviyesinde gerçekleştiği dikkate 
alındığında, Banka'nın özkaynak yönünden sektör geneline göre güçlü durumda olduğu 
görülmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

T.Halk Bankası A.Ş.'nin 2006 yılı faaliyet dönemine ilişkin iş programı ve bütçesi 
Yönetim Kurulu'nun 14.12.2005 tarih ve 37/01 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. 

Kabul edilen 2006 yılı iş programı ve bütçesinde TÜFE'nin % 5,0, büyüme oranının 
% 5,0, yıl sonu dolar kurunun 1.510, Euro kurunun 1.800 olacağı varsayılmıştır. 

Kullanımlar (Aktif) ve kaynakların (Pasif) 32.025 milyon YTL, mevduat toplamının 
(YP +TL) 20.991 milyon YTL olacağı, 5.412 milyon YTL gelir sağlanacağı ve 4.599 
milyon YTL gider yapılacağı, dönem kârının 813 milyon YTL olacağı ve 219 milyon 
YTL'lik kanuni yükümlülüklerden sonra dönem net kârının 650 milyon YTL gerçekleşeceği 
öngörülmüştür. 

Bankanın 2006 yıl sonu personel sayısı geçen yıla göre 351 kişi artmış, personel 
giderleri de geçen yıla göre % 12,6 oranında 45 milyon YTL artarak 400 milyon YTL 
olmuştur. 

Bankanın kaynakları geçen yıla göre % 27,3 oranında 7.372 milyon YTL artarak 
34.425 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışa mevduattaki yükselme başlıca neden 
olmuştur. 

2006 yılı sonunda; bankanın mevduatı geçen yıla göre % 28,8 oranında 6.021 milyon 
YTL artmış 26.919 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Mevduat hakkında ayrıntılı bilgiye 
raporun " Mevduat " alt bölümünde yer verilmiştir. 

Son yıllarda mevduatın krediye dönüşme oranının yükseldiği, bankanın 2006 yılı 
sonunda kullandırdığı krediler tutarında geçen yıla göre % 84,3 oranında 5.228 milyon YTL 
artış olduğu ve 11.427 milyon YTL olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. Artan mevduatın % 
86,8'i krediye dönüşmüştür. 

Takipteki alacaklar ise; geçen yıl gerçekleşenden 5 milyon YTL eksiği ile 15 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiş, programda öngörülen tutardan ise, 10 milyon YTL eksiği ile 
gerçekleşmiştir. 

Ülke genelinde, bankacılık sektörü mevduat toplamı önceki yıla göre % 16,2 oranında 
40.982.750 bin YTL artarak 294.561.669 bin YTL olarak gerçekleşmiş, buna karşılık Halk 
Bankası A.Ş.'nin toplam mevduatı 2005 yılına göre % 28,8 oranında 6.021.505 bin YTL 
artmış 26.919.327 bin YTL'ye yükselmiştir. 

Bankanın mevduat artış hızı, bankacılık sektöründen fazla olması sonucu, Halk 
Bankası'nın genel mevduat içindeki payı 0,9 puan artarak % 9,1 oranına yükselmiştir. 
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2006 yıl sonu itibariyle Bankacılık sektörünün seyyal kredileri 217,3 milyar YTL, 
karşılık öncesi takipteki krediler 8,2 milyar YTL olup krediler toplamı 225,5 milyar 
YTL'dir. Halkbank ise 11,6 milyar YTL seyyal kredi toplamı ile bankacılık sektöründen % 
5,4 , 1,1 milyar YTL takipteki krediler ile sektörden % 13,3 oranında pay alırken, 12,7 milyar 
YTL tutarındaki toplam kredileri ile sektörden % 5,6 oranında pay almıştır. Bankanın 
sektörden aldığı pay önceki yıla göre 1,0 puan artmıştır. 

Banka'da toplam plasmanlar önceki yıla göre % 44,9 oranında 4,1 milyar YTL artarak 
13,3 milyar YTL ye yükselmiştir. Krediler % 84,1 oranında artarken, mali plasmanlar % 56,8, 
brüt takipteki krediler % 9,7 oranında azalmıştır. 

Brüt takipteki krediler 2006 yıl sonu itibariyle önceki yıla göre %9,7 oranında 116.954 
Bin YTL azalarak 1.084.962 Bin YTL olarak gerçekleşmiştir.Net takipteki krediler 1.069.783 
Bin YTL karşılık ayrılması ile 15.179 Bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yıl sonu itibariyle 1.201,9 milyon YTL olan takipteki kredilere 2006 yılı 
içersinde; 134,4 milyon YTL'si seyyal kredilerden,26,3 milyon YTL'si gayrinakdi kredilerin 
tazmini ve masraflardan olmak üzere toplam 160,7 milyon YTL tutarında giriş olmuş;aynı yıl 
içersinde 172,4 milyon YTL tahsilat, 105,3 milyon YTL'de seyyal kredilere aktarılan tutar 
olmak üzere toplam 277,7 milyon YTL azalış sonucu 2006 yıl sonu itibariyle brüt takipteki 
krediler 1.084,9 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yıl sonu itibariyle 7,5 Milyar YTL olan Bankacılık sektörü takipteki krediler 
(brüt) tutarı 2006 yıl sonu itibariyle %9,3 oranında artarak 8,2 Milyar YTL'ye yükselmiştir. 
Takipteki krediler 2005 yılında toplam kredilerin %4,9'unu oluştururken bu oran 2006 yılında 
% 3,6'ya düşmüştür. 

V. İŞTİRAKLER 
Bankanın 2006 yılı sonu itibariyle 3 bağlı ortaklığı, 7 iştiraki ve 13 şirkette satılmaya 

hazır finansal varlık niteliğinde sermaye payı bulunmaktadır. 

2006 yılı sonunda iştirak paylarının brüt tutarı 145,2 milyon YTL'dir.Bu tutardan 
50,9 milyon YTL tutarındaki değer düşüklüğü karşılığının indirilmesi ve enflasyon farkı 50 
milyon YTL'nin eklenmesinden sonra net tutar 144,3 milyon YTL olmaktadır. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.'nin yeniden yapılandırma ve 
özelleştirmeye hazırlık planlarının uygulama esas ve usullerine ilişkin 12.1.2002 tarih ve 
2002/3555 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3 üncü maddesinde "4603 sayılı Kanunun 2 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca, bankaların yönetim kurulları, kârlılık ve verimlilik 
ilkelerini dikkate alarak, yeniden yapılandırma çalışmalarında yapacakları değerlendirmelere 
göre, bu Kararın 1 nolu eki kapsamında yer alan ve iştigal konuları 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu'nda tanımlanmış olan iştiraklerindeki payları konusunda; kontrol güçlerinin bulunup 
bulunmadığı, bunların sunduğu hizmetlerden maliyet avantajı elde edilip edilmediği 
hususlarını dikkate alarak, paylarını artırmak amacıyla yeni hisse edinmeye ve yeniden 
yapılandırma çalışmalarında ihtiyaç duyacakları 1 nolu ekte yer alan iştiraklerini 
birleştirmek suretiyle yenilerini kurmaya ve birbirlerinin anılan ekte bulunan iştiraklerine 
katılmaya yetkilidirler. 
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Bankaların yönetim kurullarınca; birinci fıkrada belirtilen kıstaslar dikkate alınarak, 
bankaların iştirak portföylerinden çıkarılmalarına karar verilen iştirak hisseleri, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na devredilir" denilmiştir. 

Bu karar gereği şirketlerdeki Banka paylarının devri için 21.05.2003 tarihinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yazı yazılmıştır.Bu yazıya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından verilen cevapta, " ilk aşamada yurtiçi iştiraklerinizden Manisa Pamuklu Mensucat 
A.Ş.'deki hisselerinizin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin işlemler 
başlatılmış olup, söz konusu diğer iştirak hisselerinizin ise Bankanızın özelleştirme 
çalışmaları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." 
denilmiştir. 

07.02.2007 tarih ve 26427 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05.02.2007 tarih, 
2007/8 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile "Halkbank sermayesinde bulunan 
Hazine'ye ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınması" kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan Banka, sermayesinin %25'nin Mayıs-2007 yılında halka arzı sonunda 
"Halka Açık Anonim Ortaklık" haline gelmesi nedeniyle SPK mevzuatına tabi olmuştur. 
SPK'nın, sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek veya 
yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya 
açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma esaslarını düzenleyen Seri:VIII No:39 sayılı 
tebliğin 5.maddesinde özel durumlar arasında "ortaklığın sermaye yapısındaki değişiklikler" 
de sayıldığından Banka iştiraklerinin elden çıkarılmasında mezkur tebliğ hükümlerinin de göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

VI. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Bankaca geçmiş yıllarda yapılan kredilendirme işlemlerinde sorumluluğu tespit 
edilenlerle ilgili olarak; 

-Banka eski yöneticileri aleyhine C. Savcılıklarına ;TBMM Yolsuzlukları Araştırma 
Komisyonu Başkanlığınca, Hazine Müsteşarlığınca ve Banka Genel Müdürlüğünce yapılan 
suç duyuruları sonucu açılan ceza davalarından sadece 9 grup/firmaya kullandırılan 
kredilerde sorumluluğu bulunanlar aleyhinde açılan ceza davalarının derdest olduğu;bu 
davaların Cumhuriyet Başsavcılıklannca,5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160 ıncı 
maddesinde düzenlenen zimmet suçu kapsamına alındığı, 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine 
Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 
Kanun Gereğince ve Zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilen 47 dava hakkında da 
;5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Kanun Yararına Bozma" başlıklı 309 uncu 
maddesi gereğince Adalet Bakanlığı'na baş vurulduğu,Adalet Bakanlığı'nca davaların kanun 
gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği göz önüne alınarak davaların 
yakından takibi için gerekli tedbirlerin alınması (Sayfa: 138,139 ) , 

-Kredilendirme işlemlerinde sorumluluğu bulunan banka yöneticileri aleyhine asliye 
hukuk mahkemelerinde açılan mali sorumluluk davalarında ortaya çıkan yetkili mahkeme 
uyuşmazlığının yaklaşık 4 yıllık sürenin sonunda Yargıtay'ın kararı ile Asliye Ticaret 
Mahkemelerinin görevli oldukları yönündeki kararı doğrultusunda Asliye Ticaret 
Mahkemelerinde görülmeye başlanan davalardan ikisinde Yargıtay'ın; "Banka zararının 
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oluşma anı" ve "yöneticilerin kusurlu olması durumunda kredi borçluları ile birlikte 
müteselsilen sorumlu olmaları" konusundaki içtihatları nedeniyle halen derdest olan diğer 
davalarda da bu kararların gözönüne alınması, 

2-Banka'nın 2005 yıl sonu itibariyle 1.201,9 milyon YTL olan takipteki kredilerinin, 
Firma borçlarının; FYY Sözleşmesi,Anadolu Yaklaşımı ve Yönetim Kurulu kararları ile 
yeniden yapılandırılması,yapılan takipler sonucu özellikle taşınmazların Bankaca alınması ve 
takipteki firmaların veya kredilerinin yabancı şirketlerce satın alınması ile tahsilat 
sağlamasına rağmen , meri risklerin takibe intikali sonucu 31.12.2006 tarihi itibariyle 1.084,9 
milyon YTL,31.12.2007 tarihi itibariyle 1.032,7 milyon YTL'ye düşmesine karşın takipteki 
kredilerin toplam kredilere oranının hala yüksek düzeyde olduğu göz önüne alınarak, etkin 
bir şekilde sürdürülen takiplere devam edilmesi, 

3-30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 
Anadolu Yaklaşımı olarak adlandırılan; 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun gereğince 
düzenlenen Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) 4.4.2007 tarihinde 
imzalanarak başlayan süreçte 31.12.2007 tarihi itibariyle 34 firma ile sözleşme imzalandığı 
göz önüne alınarak Anadolu'da yaygın teşkilatı ve kuruluşundan itibaren üstlendiği misyon 
itibariyle esnaf,sanatkar ve KOBİ Bankası olan Halkbank'ın bu kapsamda, borçlu olan 
Firmalarla ilişkiye geçilerek Firma borçlarının yapılandırılması ve banka alacağının tahsiline 
çalışılması, 

4-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

-Halkbank'ın FİNTEK A.Ş. ile iş ortaklığını sona erdirdiği, T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş.'nin de bankanın payını satın almak isteği göz önüne alınarak Banka payının satılabilmesi 
için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması, 

SONUÇ: 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 19.4.2007 tarihinde yapılan kendi Genel Kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 863.498.224,54 Yeni Türk Lirası net dönem kârı ile 
kapanan Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
2006 Yılı Konsolide Olmayan Bilançosu 

Önceki Cari dönem 
dönem 

Cari dönem 

AKTİF KALEMLER Bin YTL Bin YTL 
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.286.299 2.550.539 
II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 1.837.529 753.601 
2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.837.529 752.392 
2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri 1.837.014 751.594 
2.1.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - -
2.1.3.Diğer Menkul Değerler 515 798 
2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan 0. Sınıflandırılan 
FV 
2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 

2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan 0. Sınıflandırılan 
FV 
2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 
2.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - -
2.2.3.Diğer Menkul Değerler - -
2.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 1.209 
III. BANKALAR VE DIGER MALI KURULUŞLAR 751.768 1.079.174 
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - -
4.1 .Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - -
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - -
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - -
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.887.263 6.110.856 
5.1.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 9.544 9.661 
5.2.Devlet Borçlanma Senetleri 1.877.719 6.101.195 
5.3.Diğer Menkul Değerler - -
VI. KREDİLER 6.329.894 11.645.638 
6.1. Kredi 1er 6.310.199 11.630.459 
6.2.Takipteki Krediler 1.201.915 1.084.962 
6.3.Özel Karşılıklar (-) 1.182.220 1.069.783 
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 13.848.583 11.274.722 
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 13.848.301 11.274.722 
8.2.Diğer Menkul Değerler 282 -
IX. İŞTİRAKLER (Net) 24.172 88.675 
9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - 63.241 
9.2.Konsolide Edilmeyenler 24.172 25.434 
9.2.1.Mali İştirakler 23.155 24.455 
9.2.2.Mali Olmayan İştirakler 1.017 979 
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 9.117 45.977 
10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 9.117 45.977 
10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - -
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 53.753 -
11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 53.753 -
11.2.Konsolide Edilmeyenler - -
11.2.1.Mali Ortaklıklar - -
11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar - -
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) - -
12.1.Finansal Kiralama Alacaklan - -
12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları - -
12.3.Diğer - -
12.4.Kazanılmamış Gelirler ( - ) - -
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL 
VARLIKLAR - -
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13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - -
13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - -
13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - -
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 701.660 660.834 
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 11.552 14.135 
15.1 .Şerefiye - -
15.2.Diğer 11.552 14.135 
XVI. VERGİ VARLIĞI 71.920 54.854 
16.1.Cari Vergi Varlığı - -
16.2.Ertelenmiş Vergi Varlığı 71.920 54.854 
XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR 
(Net) - 54.196 
XVIII. DİĞER AKTİFLER 40.345 91.489 

AKTİF TOPLAMI 26.853.855 34.424.690 
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

2006 Yılı Konsolide Olmayan Bilançosu 
Önceki • 

dönem Cari dönem 
PASİF KALEMLER Bin YTL Bin YTL 
I. MEVDUAT 21.113.284 27.187.964 
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR - 38.274 
III. ALINAN KREDİLER 468.253 873.127 
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 40.067 671.525 
4.1.Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar - -
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar - -
4.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 40.067 671.525 
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - -
5.1.Bonolar - -
5.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - -
5.3.Tahviller - -
VI. FONLAR 1.023.964 1.002.683 
VII. MUHTELİF BORÇLAR 203.740 271.370 
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 265.191 51.545 
IX. FAKTORİNG BORÇLARI - -
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 1.496 4.152 
10.1.Finansal Kiralama Borçlan 1.496 4.152 
10.2.Faaliyet Kiralaması Borçlan - -
10.3.Diğer - -
10.4.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - -
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR - -
11.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - -
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - -
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - -
XII. KARŞILIKLAR 313.101 377.740 
12.1.Genel Karşılıklar 33.199 72.189 
12.2.Yeniden Yapılanma Karşılığı - -
12.3.Çalışan Haklan Karşılığı 166.336 188.345 
12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - -
12.5.Diğer Karşılıklar 113.566 117.206 
XIII. VERGİ BORCU 125.550 166.465 
13.1.Cari Vergi Borcu 125.550 166.465 
13.2.Ertelenmiş Vergi Borcu - -
XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR - -
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - -
XVI. ÖZKAYNAKLAR 3.299.209 3.779.845 
16.1.Ödenmiş Sermaye 1.150.000 1.250.000 
16.2.Sermaye Yedekleri 1.279.795 1.227.948 
16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri - -
16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları - -
16.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu 59.344 7.497 
16.2.4.Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - -
16.2.5.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - -
16.2.6.İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kont. Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senet. - -
16.2.7.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - -
16.2.8.Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları - -
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16.2.9.Diğer Sermaye Yedekleri 1.220.451 1.220.451 
16.3.Kâr Yedekleri 132.541 206.619 
16.3.1.Yasal Yedekler 121.915 185.564 
16.3.2.Statü Yedekleri - -
16.3.3.Olağanüstü Yedekler - -
16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 10.626 21.055 
16.4.Kâr veya Zarar 736.873 1.095.278 
16.4.1 .Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 183.049 231.780 
16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 553.824 863.498 

PASİF TOPLAMI 26.853.855 34.424.690 
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Türkiye Halk Bankası A . Ş . 
2 0 0 6 Yılı Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 

Önceki 
dönem Cari dönem 

G E L I R V E G I D E R K A L E M L E R I Bin Y T L Bin Y T L 
ı. F A I Z G E L I R L E R I 3 . 7 1 7 . 4 0 6 4 . 5 6 4 . 2 1 2 
1.1 .Kredilerden Alınan Faizler 987.878 1.512.779 
1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 88.917 140.344 
1.3.Bankalardan Alınan Faizler 27.700 53.366 
1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 11.350 4.237 
1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2.591.839 2.848.754 
1.5.1 .Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 167.790 141.115 
1.5.2,Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan 
FV 
1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 

1.5.2,Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan 
FV 
1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 82.302 606.014 
1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 2.341.747 2.101.625 
1.6.Finansal Kiralama Gelirleri - -
1.7.Diğer Faiz Gelirleri 9.722 4.732 
ı ı . F A I Z G I D E R L E R I 2 . 7 9 2 . 6 5 8 3 . 1 9 4 . 6 4 3 
2.1.Mevduata Verilen Faizler 2.570.722 3.064.520 
2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 15.835 53.807 
2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 33.787 51.639 
2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - -
2.5.Diğer Faiz Giderleri 172.314 24.677 
ı ı ı . N E T F A I Z G E L I R I ( ı - ı ı ) 9 2 4 . 7 4 8 1 .369 .569 
ı V . N E T Ü C R E T V E K O M I S Y O N G E L I R L E R I 1 5 5 . 0 3 3 2 3 1 . 6 4 3 
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 182.359 280.227 
4.1.1 .Nakdi Kredilerden 18.258 28.051 
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 24.259 30.016 
4.1.3.Diğer 139.842 222.160 
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 27.326 48.584 
4.2.1 .Nakdi Kredilere Verilen - 103 
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 5 1 
4.2.3.Diğer 27.321 48.480 
V. T E M E T T Ü G E L I R L E R I 1 1 . 8 2 8 1 4 . 1 0 2 
V ı . T I C A R I K Â R / Z A R A R (Net) 2 2 3 . 8 7 6 ( 2 1 4 . 0 3 0 ) 
6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı 

23.577 
200.299 

(34.173) 
(179.857) 

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı 

2 6 9 . 6 8 2 6 4 0 . 9 4 7 

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı 

1 .585 .167 2 . 0 4 2 . 2 3 1 

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı 

1 1 1 . 9 5 7 2 0 1 . 7 9 0 

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı 

6 7 2 . 4 7 1 7 2 3 . 1 5 8 

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı 

8 0 0 . 7 3 9 1 .117 .283 

6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 
6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 
V ı ı . D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 
V ı ı ı . F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı 
( ı ı ı + ı V + V + V ı + V ı ı ) 
ı X . K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D U Ş U Ş 
K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 
X . D ı G E R F A L ı Y E T G I D E R L E R I (-) 
X ı . N E T F A A L I Y E T K A R ı / Z A R A R ı ( V ı ı 1 - ı X - X ) 
X ı ı . B I R L E Ş M E I Ş L . S O N R A S ı N D A G E L I R O L A . 
K A Y D E . F A Z L . T U T A R ı _ _ 
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XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN 
ORTAKLIK. KÂR/ZARAR - -
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - -
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XHI+XIV) 800.739 1.117.283 
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) (246.915) (253.785) 
16.1.Cari Vergi Karşılığı (255.455) (238.540) 
16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı 8540 (15.245) 
XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI 
(XV±XVI) 553.824 863.498 
17.1.Durdurulan Faaliyetlerden - -
17.2.Diğer - -
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 553.824 863.498 
Hisse Başına Kâr / Zarar 
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SAYI: 3 
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

G I R I Ş 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 3'üncü 
Yasama Yılının 13/11/2008 tarihli 7'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

ı . T O P L U B A K ı Ş 

Dünyada ulusal kalkınma bankaları'nın tarihi, sanayi devrimine kadar uzanmaktadır. Bu 
bankalar deneyimsiz girişimcilerce, yeni alanlarda yapılacak özel kreditörlerce yeterince finanse 
edilmeyen projelere orta-uzun vadeli finansman sunumuyla ilgilenen finansal kuruluşlardır. Bu 
özellikleri nedeniyle de genellikle kamu sermayesi ile kurulan kalkınma bankaları daha çok 
ülkenin ekonomik yönden gelişmemiş bölgelerdeki üretim ve istihdam yaratıcı özelliği olan 
girişimleri desteklemektedir. 

Küreselleşme süreci ile birlikte ulusal ekonomiler serbest pazara uyarlanırken kalkınma 
bankaları kendi yeni vizyonlarını gözden geçirmek ve geliştirmek ihtiyacı duymaktadır. Bu 
vizyon her ülke için kendine has özellikler taşımaktadır. 

Günümüzde dünya genelinde yaklaşık olarak 550 kalkınma bankası faaliyettedir. 
Bunların önemli bir bölümü gelişmekte olan ülkelerdedir. Kalkınma bankaları üstlendikleri 
misyonu daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek için çalışmalarını KOBİ'lere yönelik olarak 
sürdürmektedir. 

Türkiye Kalkınma Bankası 1975 yılında 13 sayılı KHK ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası (DESİYAB) adıyla proje finansmanı, yatırım danışmanlığı konularında faaliyet 
göstermek üzere kamu sermayeli bir kalkınma bankası olarak kurulmuştur. Banka'nın kuruluşu 
ile halka açık şirketlerin özellikle işçi şirketlerinin finansmanı ve geliştirilmesi yanında, 
sanayileşmeye dönük yeni şirketler kurulmasına öncülük edilmesi amaçlanmıştır. 

T.C. Turizm Bankası A.Ş. 04.05.1960 tarih , 7470 sayılı Kanunla turizm sektöründe 
faaliyet gösteren firmalara kredi vermek ve turizm alanında yatırım yapmak üzere 1962 yılında 
kurulmuş, 1989 yılında tüm aktif ve pasifiyle birlikte Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 'ye 
devredilmiştir. 

Banka faaliyetlerini 14.10.1999 tarih, 4456 sayılı Kuruluş Kanunu dışında 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre yürütmektedir. 

2006 yılında temel bankacılık kuralları uluslararası standartlara önemli ölçüde yaklaşmış, 
yeniden yapılandırmanın ardından bankacılık sisteminin daha da güçlü bir yapıya kavuşturulması 
için düzenlenen 5411 sayılı yeni Bankacılık Kanunu 01.11.2005 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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TKB'de kredilendirme işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Genel Müdürlük birimleri 
07.03.2006 tarihinde yeniden yapılandırılmış, yetki ve sorumluluk yönetmelikleri de bu 
doğrultuda düzenlenmiştir. 

2006 yılında gelişmesini sürdüren bankacılık sektörünün aktif toplamı 2005 yılına 
göre % 27 oranında büyümüş, verilen krediler toplamında % 46,7 oranında artış olmuş ve 2005 
yılında %39 olan kredilerin aktif toplamına oranı 2006 yılında % 45'e çıkmıştır. 

Tüm kalkınma ve yatırım bankaları aktif toplamında geçen yıla göre % 19,3 oranında, 
TKB'nin aktif toplamında % 28,1 oranında artış meydana gelmiş, TKB'nin aktif toplamı 
içindeki payı % 5,4'den % 5,8'e çıkmıştır. Buna karşılık kalkınma ve yatırım bankaları grubu 
özkaynak toplamı geçen yıla göre %21,4 oranında artmış, bu artış TKB özkaynaklarında % 19,2 
oranında gerçekleşmiş ve TKB'nin grup içindeki özkaynak payı azalmıştır. 

Bankacılık sektörünün verdiği toplam kredilerde 2005 yılına göre % 46,7 oranında artış 
meydana gelmiştir. Bu artış kalkınma ve yatırım bankaları grubunda % 26,6 oranında, TKB 
kredilerinde % 16,4 oranında gerçekleşmiştir. Bu gelişme sonucu kalkınma ve yatırım bankaları 
kredilerinin sektör içindeki payı % 5,26'dan % 4,53'e, TKB'nin verdiği kredilerin payı % 
0,19'dan, % 0,15'e inmiştir. 

2005 yılında bankacılık sektörünün verdiği kredilerin aktif toplamına oranı %39,0 
iken bu oran 2006 yılında % 45,0'e çıkmıştır. Kalkınma ve yatırım bankaları grubunda bu oran 
2005 yılında % 60,8 iken 2006 yılında % 64,5'e çıkmıştır. Buna karşılık TKB'nin verdiği 
kredilerin aktif toplamına oranı 2005 yılında % 41,5 iken, 2006 yılında % 37,7'ye inmiştir. 

Takipteki krediler açısından bakıldığında kalkınma ve yatırım bankalarının takipteki 
kredilerinin 2006 yılında geçen yıla göre %17,4 oranında, TKB'nin takipteki kredilerinin %66,9 
oranında arttığı ve TKB'nin kalkınma bankaları içinde takipteki krediler payının %24,4'den, 
%34,7'ye çıktığı görülmektedir. 

2006 yılı sonu itibariyle takipteki krediler, standart nitelikli kredilerin %19,1'i, aktif 
toplamının %7,2'si oranındadır. Bilanço değeri 63,8 milyon YTL olan, faizli bakiyesi 180,9 
milyon YTL'ye ulaşan kanuni takipteki kredilerin tahsil edilerek nakde dönüştürülmesi için 
yoğun çaba harcanması gerekmektedir. 

Banka'da çalışan personel sayısı ise 1995 yılında 955 kişi iken 2006 yılında 721 kişi 
olarak gerçekleşmiştir. TKB'de yüksek nitelikli personel istihdam edilmesine rağmen kişi başına 
düşen toplam aktifler, nakdi krediler, özkaynaklar ve faiz gelirlerinin kalkınma ve yatırım 
bankalarındaki değerlere göre düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. 

Hazine Müsteşarlığının işbirliği ve desteği sağlanarak yurtdışı kredi kuruluşlarından uzun 
vadeli ve düşük faizli yeni kaynaklar sağlanması, mevcut ve elde edilecek kaynakların etkin bir 
pazarlama çalışmasıyla Banka amaçları doğrultusundaki yatırımların finansmanına yöneltilmesi 
suretiyle Banka'nın faaliyet hacminin artırılması gerekmektedir. 
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TKB'nin son beş yıllık çalışmalarına ilişkin bilgiler ve 2006 yılı bilanço verileri önceki 
yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler Ölçü 
M 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2002 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2003 

Enflasyona 
göre 

düzeltilmiş 
2004 

2005 2006 
Son iki yıl 

farkı 

Artış veya 
Azalış 

% 

Sermaye Bin YTL 125,000 150,000 150,000 160,000 160,000 -

Ödenmiş sermaye Bin YTL 125,000 150,000 150,000 160,000 160,000 • - -
Özkaynaklar Bin YTL 375,603 358,734 391,856 451,067 537,533 86,466 19,2 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 135,561 129,980 27,713 238,620 346,286 107,666 45,1 

Maddi duran varlıklar 

(Edinme Değeri) Bin YTL 105,877 82,823 45,241 42,769 56,400 13.631 31,9 

Maddi duran varlıklar 

birikmiş amortismanı Bin YTL 42,487 50,695 11,153 15,269 17,789 2,520 16,5 

Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 

şirketlere ödenen sermaye (net) Bin YTL 49,891 24,286 23,149 21,990 10.446 (11.544) (52,5) 

Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 

şirketler temettü gelirleri Bin YTL 2,507 321 - -

iştiraklere ödenen sermaye (net) 38,417 9,097 3,542 3,934 5,052 1.118 28,4 

İştirakler temettü gelirleri Bin YTL 47 35 41 42 85 43 102,3 

Nakdi plasmanlar toplamı (Net): Bin YTL 271,267 320,815 356,964 510,889 439 ,106 (71.783) (14,1) 

Krediler: Bin YTL 194,893 214,833 213,366 286,373 333,404 47.031 16,4 

- Kısa Bin YTL 11.987 18,145 24,374 18,914 13,803 (5.111) (27,0) 

- Orta ve Uzun Bin YTL 161,323 183,152 175,113 262,683 319,601 56.918 21.7 

Brüt Takipteki Krediler Bin YTL 54,471 46,642 48,916 38,258 63 ,849 25.391 66,4 

Karşılıklar Bin YTL 32,887 33,606 35,037 38,258 63 ,849 25.391 66,4 

Net Takipteki Krediler Bin YTL 21,584 13,036 13 ,8 /9 - -

Mali Plasmanlar Bin YTL 76,374 106,481 143,598 224,516 105,702 (118.814) (52,9) 

Gayri Nakdi Plasmanlar Bin YTL 529 664 325 1,270 2 ,135 865 68,1 

Personel (Ortalama) Kişi 848 792 771 743 727 (16) (2,2) 

Personel İçin Yapılan Tüm Giderler Bin YTL 21,806 25,801 27,496 27,259 29 ,093 1.834 6,7 

Cari Yıla İlişkin: 

- Personel için yapılan giderler Bin YTL 21,362 24,975 27,130 26,236 27,926 1.690 6,4 

- Personel başına aylık 

ortalama gider Bin YTL 2,142 2,742 2,932 2,943 3,179 236 8,0 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler Bin YTL 10,418 14,661 - 1.422 40,004 38.582 2.713,2 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 12,236 13,704 1,368 3,998 51,843 47.845 1.196,7 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 19,073 55,084 48,649 65,904 242,446 176.542 267,9 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 18,189 56,017 50,017 67,224 255,923 188.699 280,7 

GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 18,189 56,017 50,017 67,224 256,923 188.700 280,8 

Mali karlılık (özkaynak yönünden) % 0,5 5,5 29,0 23,5 427,3 

Ekonomik karlılık % - - 5,7 4,9 19,1 14,2 289,8 

Zararlılık % 13,1 24,5 - - -

Net dönem kan veya zararı Bin YTL (59.372) (87.937) 17.886 24,851 156,149 131.298 528,3 

Bilanço karı veya zararı Bin YTL (59.372) (87.937) (70.051) 19.340 148.243 128.903 666,5 

Konsolide 

Mali karlılık (özkaynak yönünden) % - 4,6 5,5 29,0 23,5 427,3 

Ekonomik karlılık % 21,7 4,9 19,0 14,1 287,8 

Net dönem karı veya zararı Bin YTL (49.106) (76.824) 18.185 24.962 156.072 131.110 525,2 

Bilanço karı veya zararı Bin YTL (59.687) (76.884) (69.340) 19.451 148.166 128.715 661,7 
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II- İDARİ BÜNYE 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tüzel kişiliğe sahip, Başbakanlıkla ilgilendirilen, Kuruluş 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankalar Kanunu'nun 77 inci maddesinde sayılan madde hükümleri 
dışında bu kanuna ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım Bankasıdır. 

4456 sayılı Kanunla Bankaya bazı hak ve imtiyazlar tanınmış, Banka'nın Sayıştay 
denetimine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile 6245 sayılı Harcırah Kanununu ile ek ve değişikliklerine tabi olmayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Banka Kuruluş Kanunu'nun 22 ncu maddesi gereği olarak Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu'nca 72 sayılı KHK hükümlerine göre denetlemektedir. 

Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eliyle 
yürütülmektedir. Sözleşmeli personel sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine tabidir. 4456 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlılıkları 
devam etmektedir. 

4456 sayılı Kanunda, personele yapılacak aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, 
tazminat, ödenek ve diğer adlar altıda yapılan bütün ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet 
eden miktar dahil, yönetim kurulu üyeliği ücreti hariç) aylık ortalaması üst limitinin, Banka için 
Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenmesi öngörülmüştür. 

Bankanın 4456 Sayılı Kuruluş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret 
Kanunu Hükümlerine göre görev yapan Genel Kurulu ile Genel Müdür ve hissedarları arasından 
Genel Kurulca seçilen 6 üyeden oluşan yönetim kurulu ve 3 denetçisi bulunmaktadır. 

Banka'da 2006 yıl sonunda 33'ü geçici sözleşmeli, 132'si 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 556'sı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olmak üzere 721 personel 
çalışmaktadır. Toplam personel 2005 yıl sonuna göre, 2006 yılı sonunda 19 kişi azalmıştır. 

2005 yıl sonunda 27,3 milyon YTL olan toplam personel giderleri 2006 yıl sonunda %6,6 
oranında artarak 29,1 milyon YTL'ye, personel başına düşen harcama tutarı da % 8,2 oranında 
artarak 3,2 bin YTL'ye yükselmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 

Mali bünye incelemeleri konsolide mali tablolar üzerinden yapılmış, konsolide gelir 
tablolarında 2005 yılı dönem karı 24.851 bin YTL iken, 2006 yılında ise dönem karı 156.149 bin 
YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yıl sonu itibariyle varlıklar toplamında önceki yıla göre % 28,2 oranında artış 
meydana gelmiş ve varlıklar toplamı 889.8 milyon YTL'ye yükselmiştir. Dönen değerlerde 
önceki yıla göre %19,4, bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerde ise % 39,3 oranında 
artış olduğu görülmektedir. 

2006 yılında da geçen yıl olduğu gibi kaynakların ağırlıklı olarak bankalararası para 
piyasası işlemlerinde ve menkul değerlerde değerlendirildiği görülmüştür. 

Geçen yıla göre kısa süreli yabancı kaynaklar % 1,8 oranında azalmış, uzun süreli 
yabancı kaynaklar % 289,4 oranında artmış ve yabancı kaynaklar toplamındaki artış ise % 51,7 
oranında olmuştur. 2006 yılında dönem net kannın önceki yıla göre artması neticesinde öz 
kaynaklarda da % 16,5 oranında artış meydana gelmiştir. 

Takipteki alacakların brüt tutan 2005 yılında 38.258 bin YTL iken; 2006yılında %66,9 
oranında 25.591 bin YTL artarak 63.849 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. Takipteki alacaklar 
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2005 yılında özkaynakların % 8,5'ini kapsarken, 2006 yılı sonunda % 11,8'ini kapsar hale 
gelmiştir. 

Banka'nın toplam varlıklarının %39,6'sı yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. Bu da 
Banka'nın kaynak yapısının özkaynak ağırlıklı olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan kredilerin 
etkisiyle yabancı kaynakların geçen yıla göre %51,7 oranında artmasına rağmen Banka'nın 
kredi olarak kullandırılmak üzere yeterli tutarda yabancı kaynak sağlayamadığı ve faaliyetlerini 
ağırlıklı olarak özkaynaklan ile yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Banka'nın yabancı kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanabilmesi için, yabancı 
bankalardan sağladığı kaynakları uygun projelere kredi tahsis etmek suretiyle daha etkin bir 
şekilde kullanması ve bu bankalardan ek kaynak temin edilmesi yönünde çalışmalar yapması 
gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Banka Kuruluş Kanunu'nun 9 uncu ve Ana Sözleşmesi'nin 7 nci maddesi uyarınca 
düzenlenen "Yıllık İş Programı ve Bütçesi" Banka Yönetim Kurulu'nun 29.12.2005 tarih 27/256 
sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

2006 yılı iş programında 843,8 milyon YTL olarak öngörülen kaynaklar %10,2 oranında 
85.7 milyon YTL noksanıyla 758,1 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Kaynaklar 2005 yılına 
nazaran %62,0 oranında 290,1 milyon YTL artmıştır. 

Banka'nın 2006 yılı içinde sağlayacağı kaynaklardan; 357,5 milyon YTL kredi 
kullandıracağı, 55 milyon YTL anapara geri ödemesi yapacağı, net dönem giderlerinin 72,7 
milyon YTL olacağı, kanuni yükümlülükler ve çeşitli ödemeler için 42,2 milyon YTL 
harcanacağı ve dönem sonunda 316,3 milyon YTL hazır ve kullanılabilir durumda kaynak 
kalacağı öngörülmüştür. 

Uygulamada, kullandırılması planlanan kredi tutarının % 38,4'ü gerçekleştirilebilmiştir. 
Kaynakların krediye dönüştürülememesi sonucu yıl içinde oluşturulan 758,1 YTL tutarındaki 
toplam kaynağın % 56,3'ü oranında 426,9 milyon YTL'si bankalarda ve menkul kıymetlerde 
dönem sonu mevcudu olarak elde kalmıştır. Bu tutar geçen yıldan % 124,7, öngörülen tutardan 
% 35 oranında fazla gerçekleşmiştir. 

T. Kalkınma Bankasının, 31.12.2006 tarihi itibariyle bankanın toplam kredileri, brüt 
takipteki krediler dahil 397,2 milyon YTL'dir. Bu tutarın 333.404 milyon YTL'si nakdi 
kredilerde, 63.849 milyon YTL'si ise takipteki alacaklarda izlenmektedir. 

2005 yılında itfa planına bağlanan krediler 56,5 milyon YTL iken 2006 yılında 30,1 
milyon YTL azalarak 26,4 milyon YTL'ye gerilemiş, 2005 yılında 225 milyon YTL olan canlı 
krediler toplamı 2006 yılında 76 milyon YTL artarak 301 milyon YTL'ye yükselmiştir. 

Banka toplam kredilerinin 15,7 'si kalkınmada öncelikli yörelerde % 29,2'si normal 
yörelerde ve 55,1' i de gelişmiş yörelerde plase edilmiştir. 

Banka kredilerinin % 38,1'i imalat sanayi, % 48,5 'i turizm olmak üzere %86,6'sı üretim 
ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara kullandırılmıştır. Eğitim, enerji ve sağlık 
sektörü kredileri önemli oranda artmıştır. Turizm sektöründe kullandırılan kredilerin toplam 
içindeki payı önceki yıla göre 1 puan artarak % 48,5 seviyesine yükselirken imalat sanayiinde 
kullandırılan kredilerin toplam içindeki payı da 4,5 puan azalarak % 38,1 'e inmiştir. 

2006 yılında Banka kaynaklı kredilerin % 27,4 oranında azalışla toplam içindeki payı % 
21,1 'e gerilerken, yurt içi kaynaklı krediler % 29,7 oranında artarak toplam içindeki payı 41,8'e, 
yurtdışı kaynaklı kredilerin % 49,8 oranında artışla toplam içindeki payı % 37,1 oranına 
yükselmiştir. 2005 yılında benzer değişimler olmuş ve banka kaynaklı kredilerin payı azalırken 
diğerlerinin payı artmıştır. 
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Banka kaynaklı kredilerde gerileme erteleme kredilerindeki azalıştan kaynaklanırken, 
yurtdışı kaynaklı kredi artışları AYB ve AKKB kredileri kullanımından kaynaklanmaktadır. 
Eximbank kaynaklı krediler ise önceki yıla göre % 45 oranında artarak 42 milyon YTL' ye 
ulaşmıştır. 

Banka toplam kredilerinin % 4,1'i kısa vadeli, % 95,9'u ise orta ve uzun vadeli olarak 
plase edilmiştir. Bu oranlar 2005 yılında sırasıyla % 6,7 ve % 93,3'tür. 2006 yılında önceki yıla 
göre kısa vadeli kredilerin toplam içindeki ağırlığının azaldığı görülmektedir. 

Yabancı para cinsinden kredilerin, toplam krediler içindeki payı 2002 yılında %30,1 iken 
yıllar itibariyle yükselerek 2005 yılında %57,9'a ulaşmıştır. 2006 yılında ise oran %56,1 oranına 
gerilemiştir. Bu oranın 2005 yılında önemli ölçüde artmasında kredilerin bu dönemde önemli bir 
bölümünün yabancı para cinsinden yapılandırılarak ödeme planına bağlanması ve yabancı 
kaynaklardaki artışa paralel olarak kullandırılan kredi artışından kaynaklanmıştır. 2006 yılında 
yeniden yapılandırmaların yabancı para cinsinden azalması neticesinde yabancı para kredilerin 
oranı azalmıştır. 

2006 yılında Banka kredilerinde yapılan tahsilatlar % 7,8 oranında artarak 99,8 milyon 
YTL'ye ulaşmıştır. Sanayi kredilerinde tahsilatlar% 0,6 oranında artarken turizm kredilerinde 
artış % 36,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

V. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 

14.10.1999 tarih, 4456 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde Banka'nın amacı Anonim 
Şirket statüsünde olan kuruluşlara kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme 
desteği sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Banka kuruluşundan itibaren çok sayıda şirketi, bu şirketlerle ortaklık ilişkisine girerek 
desteklemiştir. 1989 yılında Turizm Bankası'nın Banka'ya katılması sonucu Turizm Bankası'nın 
9 adet iştiraki de Banka bünyesine katılmıştır. 1989 yılında 65'e kadar yükselen iştirak sayısı 
2006 yıl sonunda 12'ye inmiştir. 

2006 yıl sonunda Banka'nın ortaklık ilişkisi; 3'ünde Banka payı %50 oranının üzerinde 
Bağlı Ortaklık, 5'inde Banka payı %10 ile %50'ye kadar olan İştirakler ve 4'ünde de ortaklık 
payı %10 oranının altında olan Satılmaya Hazır Menkul Değerler olarak devam etmektedir. 

2006 yıl sonunda bilanço değeri itibariyle 16.654 bin YTL olan iştirak, bağlı ortaklık ve 
satılmaya hazır menkul değerlerin, 

-% 6,9 oranında 1.156 bin YTL'si Satılmaya Hazır Menkul Değerlere, 

-%30,3 oranında 5.052 bin YTL'si İştiraklere, 

-% 62,8 oranında 10.446 bin YTL'si Bağlı Ortaklıklara aittir. 

2006 dönemini Banka'nın 12 iştirakinden 5'i karla, 4'ü zararla kapamıştır. 3 iştirakte ise 
dönem sonucu oluşmamıştır. Kar eden 5 şirketten 2'si kar payı dağıtmıştır.2006 yılında 
T.Kalkınma Bankasının iştiraklerinden aldığı kar payı 223.196 YTL olmuştur. 

VI- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerinin, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere 
gündemde kalması kararlaştırılmıştır: 

- 1035475 Sabit No'lu Firmaya "Peşin ödemeli akreditif' ya da "Red clause L/C" 
açılarak Krediler Yönetmeliğinde yer almayan bir uygulamaya gidilerek %40 oranında peşin 
akreditif ödemesi ile birlikte yerli global listedeki makinelerin temini amacıyla 500.000 Euro 
avans ödenmesi suretiyle, ilgili Yönetim Kurulu Kararanda belirtilen avans sınırının aşılması 
hususlarının Türkiye Kalkınma Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmesi ve 
gerekirse soruşturulması, 
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B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Banka'nın kuruluş amacı ve faaliyet konularını güncelleştirmek ve genişletmek 
suretiyle faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ile personel konusunda düzenleme 
yapma yetkisinin Banka Yönetim Kuruluna verilmesi amacıyla 4456sayılı TKB Kuruluş 
Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesini sağlamak üzere hazırlanan kanun tasarısı 
taslağının bir an önce Yönetim Kurulunda görüşülerek ilgili mercilere iletilmesi, 

2- Banka'nın faaliyet hacminin artırması ve Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkı 
sağlanmasını teminen; 

- Öncelikle, kalkınma ve yatırım bankaları grubu kredilerinin, aktif toplamına oranının 
%64,5 olmasına karşılık, TKB'de %37,7 seviyesinde kalan bu oranın artırılması bakımından 
pazarlama faaliyetlerine önem verilmesi, 

- Hazine Müsteşarlığı ile yakın işbirliğine girilerek yurtdışı kredi kuruluşlarından ve 
yurtiçinden uzun vadeli, düşük maliyetli kaynak temin edilmesi, elde edilecek kaynakların Banka 
amaçları kapsamındaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi yoluyla faaliyet hacminin 
artırılması ve Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla katkı sağlanması yönünde etkin çaba 
harcanması, 

3- Kredilendirilen tesislerin işletilmesi sürecinde yaratılan ya da firmaların başka 
şekillerde elde ettiği kaynak ve fonların, tevsi, yenileme ve benzer yatırımlarda kullanılması 
yerine, öncelikle TKB borçlarının ödenmesi ya da kapatılmasında kullanılmasının sağlanması 
konusunda tedbir alınması, 

4- Bilanço değeri 63,8 Milyon YTL olan, faizli kalıntısı 180,9 Milyon YTL'ye ulaşan 
kanuni takipteki kredilerin mümkün olan en kısa sürede tahsil edilerek, donuk halde bulunan bu 
kaynakların nakde dönüştürülmesi ve Banka amaçları doğrultusunda kullanılabilmesi için etkin 
çaba harcanması, 

5- 2006 yıl sonu itibariyle ACISELSAN - Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 
Banka'nın %50 oranının üzerinde sahip olduğu sermaye payının 4456 Sayılı Kanun'un 2linçi 
maddesi gereğince elden çıkarılması konusunda yapılan girişimlere devam edilmesi, 

6- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 30.04.2007 tarihindeki kendi Genel Kurul'unda 

kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 156.149.062,91 Yeni Türk Lirası net dönem karı ile kapanan 
gelir tablosu 
genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2006 Yılı Bilançosu 

AKTİF KALEMLER Dipnot 

CARİ DÖNEM 

( 31/12/2006) 

BİN YENİ TÜRK LİRASI 

ÖNCEKİ 
DÖNEM 

( 31/12/2005) AKTİF KALEMLER 
TP YP Toplam TP YP Toplam 

1. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (D 103 0 103 41 0 41 
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z1 A YANSITILAN 

II. FV (Net) (2) 99.116 0 99.116 84.787 0 84.787 
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 
2.1.3 Diğer Menkul Değerler 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan 0 . 
2.2 Sınıf. FV 99.116 99.116 84.787 84.787 
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 99.116 99.116 84.787 84.787 

2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 
2.2.3 Diğer Menkul Değerler 
2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 124.102 19.304 143.406 88.841 13.022 101.863 

IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 184.168 0 184.168 10.408 0 10.408 
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 184.168 184.168 10.408 10.408 

4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 
V. (Net) (4) 6.586 0 6.586 139.729 0 139.729 

5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 1.156 1.156 134.727 134.727 
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 
5.3 Diğer Menkul Değerler 5.430 5.430 5.002 5.002 

VI. KREDİLER (5) 146.252 187.152 333.404 121.187 165.186 286.373 
6.1 Krediler 146.252 187.152 333.404 121.187 165.186 286.373 

6.2 Takipteki Krediler 63.849 63.849 38.258 

6.3 Özel Karşılıklar (-) 63.849 63.849 38.258 

VII. FAKTORİNC ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK 

VIII. YATIRIMLAR (Net) (6) 0 0 0 0 0 0 

8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 
8.2 Diğer Menkul Değerler 
IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 5.052 0 5.052 3.934 0 3.934 

9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 
9.2 Konsolide Edilmeyenler 5.052 5.052 3.934 3.934 

9.2.1 Mali İştirakler 
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 5.052 5.052 3.934 3.934 

X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 10.446 0 10.446 21.990 0 21.990 

10.1 Konsolide Edilen Mali Ortaklıklar 9.069 9.069 9.147 9.147 

10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 1.377 1.377 12.843 12.843 
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR 

XI. (Net) 0 0 0 0 0 0 

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 
11.2 Konsolide Edilmeyenler 
11.2.1 Mali Ortaklıklar 
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 
XII. (Net) (10) 16 0 16 7 0 7 

12.1 Finansal Kiralama Alacakları 
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacaklan 16 16 7 7 

12.3 Diğer 
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV 
XIII. FİNANSAL VARLIKLAR CD 
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 
13.3 Yurtdışındaki Net Yat.Riskinden Korunma Amaçlılar 
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 38.611 0 38.611 27.500 0 27.500 

XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 0 0 0 0 0 0 

15.1 Şerefiye 
15.2 Diğer 
XVI. VERGİ VARLIĞI (14) 8.618 0 8.618 10.975 0 10.975 

16.1 Cari Vergi Varlığı 
16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.618 8.618 10.975 10.975 

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VAR. 
XVII. (Net) (15) 0 0 0 0 

XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 54.014 279 54.293 1.783 297 2.080 

AKTİF TOPLAMI 677.084 206.735 883.819 511.182 178.505 689.687 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Konsolide Olmayan Bilançosu 

PASİF KALEMLER Dipnot 

CARİ 
DÖNEM 

( 31/12/2006) 

BİN YENİ TÜRK LİRASI 

ÖNCEKİ 
DÖNEM 

( 31/12/2005) PASİF KALEMLER Dipnot 
TP YP Toplam TP YP Toplam 

1. MEVDUAT (D 0 0 0 0 0 0 
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL 

II. BORÇLAR (2) 0 0 0 0 0 0 
III. ALINAN KREDİLER (3) 4.589 175.433 180.022 436 123.533 123.969 
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 98 0 98 159 0 159 
4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 

4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 98 98 159 159 

V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 

5.1 Bonolar 

5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

5.3 Tahviller 

VI. FONLAR 105.057 43 105.100 93.495 41 93.536 

VII. MUHTELİF BORÇLAR 5.007 105 5.112 723 88 811 

VIII. DİĞERYABANCI KAYNAKLAR (4) 2.804 0 2.804 3.132 76 3.208 

IX. FAKTORİNC BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 

X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) 0 0 0 0 0 0 

10.1 Finansal Kiralama Borçlan 

10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 

10.3 Diğer 

10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL 

XI. BORÇLAR (6) 
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 

11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 

11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 

XII. KARŞILIKLAR (7) 14.032 0 14.032 13.608 0 13.608 

12.1 Genel Karşılıklar 1.349 1.349 1.964 1.964 

12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 

12.3 Çalışan Haklan Karşılığı 12.683 12.683 11.644 11.644 

12.4 Sigorta Teknik Karşılıklan (Net) 

12.5 Diğer Karşılıklar 0 0 0 0 

XIII. VERGİ BORCU (8) 39.118 0 39.118 3-529 0 3.329 

14.1 Cari Vergi Borcu 39.118 39.118 3.329 3.329 

14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN 

XIV. BORÇLAR (9) 0 0 0 0 0 0 

XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) 0 0 0 0 0 0 

XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 537.533 0 537.533 451.067 0 451.067 

16.1 Ödenmiş Sermaye 160.000 160.000 160.000 160.000 

16.2 Sermaye Yedekleri 211.624 211.624 271.727 271.727 

16.2.1 Misse Senedi İhraç Primleri 1.491 1.491 1.491 1.491 

16.2.2 Hisse Senedi iptal Kârları 

16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 4.058 4.058 64.161 64.161 

16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 

16.2.5 Maddi Olm.Duran Varlık.Yeniden Değer.Değer Artıştan 

16.2.6 İşt.Bağlı Ort.ve Birlikte Kont.Edil.Ort. Bedelsiz His.Sen. 1 1 1 1 

16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 

16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları 

16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri 206.074 206.074 206.074 206.074 

16.3 Kâr Yedekleri 17.666 17.666 

16.3.1 Yasal Yedekler 1.326 1.326 

16.3.2 Statü Yedekleri 

16.3.3 Olağanüstü Yedekler 16.340 16.340 

16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 

16.4 Kâr veya Zarar 148.243 148.243 19.340 19.340 

16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları -7.906 -7.906 -5.511 -5.511 

16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zaran 156.149 156.149 24.851 24.851 

16.5 Azınlık Hakkı (12) 

PASİF TOPLAMI 708.238 175.581 883.819 565.949 123.738 689.687 
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Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2006 Yılı Gelir Tablosu 

G E L İ R V E G İ D E R K A L E M L E R İ Dipnot 

BİN YENİ T Ü R K LİRASI 

G E L İ R V E G İ D E R K A L E M L E R İ Dipnot CARİ D Ö N E M 

( 31 /12 /2006) 

ÖNCEKİ D Ö N E M 

( 31 /12 /2005) 

F A İ Z G E L İ R L E R İ ( D 75 .918 46 .009 

1.1 Kredilerden Alınan Faizler 27.285 22 .930 

1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 

1.3 Bankalardan Alınan Faizler 2.971 6.292 

1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 35.195 6.082 

1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 10.299 10.142 

1.5.1 Al ım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 

1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 10.299 10.142 

1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 

1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 

1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 

1.7 Diğer Faiz Gelirleri 168 563 

II. F A İ Z G İ D E R L E R İ (2) 13.108 8.923 

2.1 Mevduata Verilen Faizler 

2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 6.914 4.207 

2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 124 21 

2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 

2.6 Diğer Faiz Giderleri 6 .070 4 .695 

III. N E T F A İ Z G E L İ R İ (I - II) 62 .810 37 .086 

IV. N E T Ü C R E T V E K O M İ S Y O N G E L İ R L E R İ 5.996 5.070 

4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 6 .969 5.812 

4.1.1 Nakdi Kredilerden 5.709 4 .156 

4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3 3 

4.1.3 Diğer 1.257 1.653 

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 973 742 

4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 833 554 

4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 

4.2.3 Diğer 140 188 

V. T E M E T T Ü G E L İ R L E R İ (3) 3.091 12.322 

VI . T İ C A R İ K Â R / Z A R A R (Net) (4) 13.266 -3 .640 

6.1 Sermaye Piyasası işlemleri Kârı/Zararı 2.667 2.361 

6.2 Kambiyo İşlemleri Kân/Zaran 10.599 -6.001 

VII . D İ Ğ E R F A A L İ Y E T G E L İ R L E R İ (5) 209.382 30 .896 

VIII . F A A L İ Y E T G E L İ R L E R İ T O P L A M I ( I H + I V + V + V I + V I I ) 294 .545 81 .734 

IX. K R E D İ V E D İ Ğ E R A L A C A K L A R D E Ğ E R D Ü Ş Ü Ş K A R Ş I L I Ğ I (-) (6) 33 .186 9 .235 

X. D İ Ğ E R F A A L İ Y E T G İ D E R L E R İ (-) (7) 65 .206 46 .226 

XI. N E T F A A L İ Y E T K Â R I / Z A R A R I (VIII -IX-X) 196.153 26 .273 

XII . B İ R L E Ş M E İ Ş L E M İ S O N R A S I N D A G E L İ R O L A R A K 

K A Y D E D İ L E N F A Z L A L I K T U T A R I 

XIII. Ö Z K A Y N A K Y Ö N T E M İ U Y G U L A N A N O R T A K L I K L A R D A N 
K Â R / Z A R A R 

XIV. N E T P A R A S A L P O Z İ S Y O N K Â R I / Z A R A R I 

X V . V E R G İ Ö N C E S İ K Â R / Z A R A R ( X I + X H + X I I I + X I V ) (8) 196.153 26 .273 

XVI . V E R G İ K A R Ş I L I Ğ I (±) (9) 40 .004 -1 .422 

16.1 Cari Vergi Karşılığı 38 .366 -2 .678 

16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 1.638 1.256 

XVII . V E R G İ S O N R A S I F A A L İ Y E T K Â R / Z A R A R I ( X V ± X V I ) (10) 156.149 24.851 

17.1 Durdurulan Faaliyetlerden 

17.2 Diğer 156.149 24.851 

XVIII . N E T D Ö N E M K Â R I / Z A R A R I (XVII) ( U ) 156.149 24.851 

18.1 Kâr / Zarar 156.149 24.851 

Hisse Başına Kâr / Zarar 
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SAYI: 4 
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN 1997-2005 
DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 

KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin 1997-2005 dönemine ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 19/11/2008 tarihli 8'inci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Yirminci yüzyıla kadar uluslararası ticarette, devletlerin birbirlerinden imtiyaz alma ve 
imtiyaz tanıma yöntemi geçerli olmuş, bu yöntemle güçlü devletler kendilerine belli konular 
ve bölgelerde rekabet üstünlüğü ve ticari güvencelerle önemli avantajlar sağlamışlardır. 

Dünyada imparatorlukların sona ermesi ve ticaretin liberalleşmeye başlamasıyla 
rekabet ön plana çıkmıştır. Rekabette ise alıcıya tanınan cazip ödeme koşullan, vadeli 
satışların finansmanı ve sağlanan finansmanın sigorta edilerek güvence altına alınması 
belirleyici olmuştur. Bu gelişmeler sonunda dünyada eximbanklar (ihracat kredi ve garanti 
bankaları) ortaya çıkmaya başlamıştır. 

İhracatın finansmanına kredi desteği veren, ihracat kredi sigortası veya garantisi 
sağlayan eximbanklar genel olarak devletler tarafından kurulmuşlardır. İhracat bedellerinin 
ticari ve politik nedenlerden tahsil edilmemesi riskine karşı ihracat kredi sigortası veya 
garantisi sağlamak üzere ilk ortaya çıkan kurumların başlıcaları; 1917 yılında Almanya'da 
kurulan HERMES, 1919 yılında İngiltere'de kurulan ECGD, 1921 yılında Belçika'da kurulan 
OND ve 1925 yılında Hollanda'da kurulan NCM olarak sıralanabilir. 

Kıta Avrupa'sında gelişmiş ticari bankacılık, ihracatın finansmanını sağladığından, 
kurulan eximbanklar ağırlıklı olarak ihracat kredisi sigortası ve garantisi faaliyetlerini öne 
çıkarmışlardır. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya'da eximbanklar yaygınlaşmaya başlamış; 
gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda banka kurulmuştur. Bu ülkelerde ticari bankacılık 
yeterince gelişmemiş durumda bulunduğundan, kurulan bankalar kredi sigortası ve garantisi 
yanında çeşitli kredi programlan ile ihracatın finansmanını da üstlenmişlerdir. 

Türkiye'de ihracatın kamu kesimi tarafından desteklenmesi girişimleri 1930'lu 
yıllarda başlamış, ancak 1957 yılında yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 
ihracatın sigorta edilmesi imkanı sağlanabilmiştir. 

- 6 5 -



Kalkınma planlarında ihracat kredi sigortasının geliştirilmesi öngörülmesine rağmen, 
1987 yılına kadar ihracat sigortası gerçekleştirecek bir birim kurulamamıştır. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi 
Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında 
25.03.1987 tarih ve 3332 sayılı Kanun, 31.03.1987 tarih ve 19417 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 2, 3 ve 4üncü maddeleriyle Devlet Yatırım 
Bankasının, tüzel kişiliğinin devam etmesi kaydıyla; mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile 
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurtiçi yatırım malı imalat ve satışının 
kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel 
hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden 
düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. 

KİT'lerin yatırımları için ihtiyaç duydukları kredileri sağlamak üzere 12.03.1964 tarih 
ve 441 sayılı Kanunla kurulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası 
(Türk Eximbank) Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar'a ilişkin 87/11914 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı, 21.08.1987 tarih ve 19551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Banka statüsü bu karara göre yeniden düzenlenmiştir. Karar'ın 8inci 
maddesinde Banka'nın amacı; "İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin 
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası 
ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve 
yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik 
yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi" şeklinde tanımlanmış, 
belirlenen amacın gerçekleştirilmesi için yapabileceği işler sıralanmıştır. Bu amacı 
gerçekleştirmek üzere örgütlenen ve çalışmaya başlayan Banka, 1987 yılından buyana 
ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ülkeye 
önemli katkılar sağlamaktadır. 

1934 yılında ihracat kredisi ve sigortası konusunda Fransa, İtalya, İspanya ve 
İngiltere'de faaliyet gösteren 4 büyük eximbank, BERNE UNION ( The International Union 
Of Credit And Investment Insurers) adıyla bir birlik oluşturmuşlardır. Birliğin amacı özet 
olarak; 

- İhracat Kredi sigortası esaslarının uluslararası alanda kabulü ve uluslararası ticaretin 
gelişmesi için kredi şartlarının belirli kıstaslar çerçevesinde düzenlenmesi, 

- Uygun bir yatırım ortamı yaratmak amacıyla uluslararası işbirliğinin sağlanması, 
yurtdışı yatırım sigortası esaslarının oluşturulması ve geliştirilmesi, 

olarak belirlenmiştir. 

Türk Eximbank, BERNE UNION'a 1994 yılına girmiştir. Birlik üyeleri politik ve 
ticari risklerin değerlendirilmesine ilişkin her türlü bilgileri paylaşmakta, faaliyetlerini buna 
göre düzenlemektedirler. BERNE UNION'a Dünya Ticareti'nin % 80'ini gerçekleştiren 41 
ülkede yerleşik 52 banka üye bulunmaktadır. 

Dünyada Eximbankların uyguladığı zarar verici boyutlardaki rekabetin önlenmesi için 
1973 yılından bu yana OECD çatısı altında bazı düzenlemeler yapılmış ve anlaşmalar 
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar sonunda iki yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde verilen 
kredilere uygulanacak faiz, vade, kredilendirme oranı ve geri ödemelere ilişkin esaslar 
düzenlenmiştir. 

Türk Eximbank faaliyetlerini yukarıda belirtilenler yanında, uluslararasında oluşan 
konuya ilişkin kurallar çerçevesinde yürütmektedir. 
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Birlik üyelerinin ülkelerinin statüleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tümü 
devlete ait olan ihracat destek kuruluşlarının bir kısmı doğrudan bir bakanlığa bağlı devlet 
dairesi şeklinde faaliyet göstermekte, bir kısmı özerk yapıda anonim şirket statüsünde 
teşkilatlandırılmış bulunmaktadır. Kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren ihracat 
kuruluşlarının bir kısmında tüm riskler, bazılarında ticari olmayan riskler ülke hazineleri 
tarafından üstlenilmiş bulunmaktadır. 

Dünya'da kamu ve özel sermayenin birlikte olduğu ihracat destek kuruluşları 
bulunduğu gibi, doğrudan özel sermayeli ihracat destek kuruluşları da faaliyet göstermektedir. 
Bu kuruluşlar devlet adına da risk üstlenebilmektedirler. Ancak sermaye yapısına 
bakılmaksızın ihracat destek kuruluşlarının üstlendikleri politik risklerin tümü devlet 
garantisine haiz bulunmaktadır. 

Türk Eximbank, tüm sermayesi devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, anonim şirket 
statüsündeki kuruluşlar kapsamında olup; üstlendiği politik riskler hazine garantisinde 
bulunmaktadır. 

İhracat destek kuruluşlarının ilgili ülke ihracatlarına katkıları, ilgili ülkedeki ticari 
banka sektörünün gelişmişlik düzeyine ve ihracat hacminin büyüklüğüne göre farklılık 
göstermektedir. Türk Eximbank'ın üyesi olduğu BERNE UNION kapsamındaki kuruluşların 
ihracat hacmi üzerinden destek oranları % 1 ile % 7 oranında değişmektedir. Türk 
Eximbank'ta bu oran kredi ve ihracat kredi sigortası olarak % 10 düzeyinde 
gerçekleşmektedir. 

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Bankalarımız adlı kitaptan 
yararlanılarak Türk Eximbank'ın 1997-2005 yıllarındaki faaliyet gelişmeleri ve diğer 
kalkınma ve yatırım bankaları içindeki yeri genel hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir. 

Türk Eximbank'ın tüm kalkınma ve yatırım bankaları aktif büyüklüğü içindeki 
payı 1997 yılından itibaren azalma eğilimine girmiş, 1997 yılında % 51,9 oranında olan 
Eximbank payı 2005 yılında % 27,3 oranında gerçekleşmiştir. Aynı durum özkaynakların 
gelişiminde de gözlenmiştir. 1997 yılında % 47,5 olan Eximbank özkaynak payı, 2005 yılında 
% 31,2 oranına inmiştir. 

Verilen krediler açısından bakıldığında; 1997 yılında % 67,6 oranında olan Eximbank 
kredi payı 2002 yılına kadar % 60 oranının üzerinde gerçekleşmiş, 2003 yılından itibaren 
azalmaya başlamış, 2005 yılında % 38,2 oranında gerçekleşmiştir. Tüm kalkınma ve yatırım 
bankalarının verdiği krediler içindeki Türk Eximbank payının azalmasında, diğer kalkınma ve 
yatırım bankalarının verdiği kredilerin artışından çok, 2003 yılından itibaren Türk 
Eximbank'ın verdiği kredilerin azalması etken olmuştur. 

Takipteki krediler açısından bakıldığında, 2002 yılından itibaren tüm kalkınma ve 
yatırım bankalarının takipteki kredileri içindeki Eximbank payının yıldan yıla artmakta 
olduğu görülmektedir. 

Tüm kalkınma ve yatırım bankaları iş hacminin yaklaşık yarısı Türk Eximbank 
tarafından gerçekleştirilmesine karşılık, 2005 yılı itibariyle çalışan toplam personel sayısının 
sadece % 8,1 'i Eximbank'a ait bulunmaktadır. 

2005 yılında Türk bankacılık sisteminde kredilerin aktif toplamına oranı % 38,9 
olmuştur. Bu oran aynı dönemde kalkınma ve yatırım bankaları grubunda % 60,8, Türk 
Eximbank'ta % 84,8 olarak gerçekleşmiştir. Başka bir anlatımla Türk Eximbank tüm 
kaynaklarının % 84,8 ini kredi olarak kullandırabilmiştir. 

Türk Eximbank'ın 1997-2005 yıllarındaki gelişmesini gösteren toplu bilgiler aşağıdaki 
çizelgede sunulmuştur. 
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Sermayenin tabana yayılarak sermaye piyasasının geliştirilmesi, ihracatın teşviki ve 
anonim şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çıkarılan 25.03.1987 tarih ve 
3332 sayılı Kanun'un 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile KİT'lerin finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması için 1964 yılında 441 sayılı Kanunla kurulan Devlet Yatırım Bankası, Türkiye 
İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye dönüştürülmüştür. Kanunun 2 inci maddesinde Devlet Yatırım 
Bankası'nın tüzel kişiliğinin devam etmesi öngörülmüş, Banka'nın; mal ve hizmetlerin ithalat 
ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı 
imalat ve satışının kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi 
alanlarında faaliyet göstermek üzere özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket halinde 
yeniden düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden 
Düzenlenmesine Dair Esaslar 21.08.1987 tarih ve 19551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Banka'nın amacı ve 
faaliyet konuları bu kararın 8inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Türk Eximbank'ın 
amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç 
mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının 
artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurtdışında faaliyet 
gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence 
sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları 
üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

3332 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Banka; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında KHK, 3182 sayılı Bankalar Kanununun kalkınma ve yatırım bankaları ile ilgili 
alanlar dışındaki hükümleri, 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile kuruluş 
sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin 
hükümlerinden istisna tutulmuştur. Ayrıca Banka'nın Kurumlar Vergisinden muaf olduğu, 
politik riskler nedeniyle kredi, sigorta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararların 
Hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Banka'nın kuruluşuna 
ilişkin Esasların 10 uncu maddesinde; başlangıçta tamamı Hazine 'ce taahhüt edilen Banka 
sermayesinin (A) ve (B) grubu olmak üzere iki gruptan oluşacağı, % 51 oranındaki (A) grubu 
hisselerin Hazine'ye, % 49 oranındaki (B) grubu hisselerin Hazine'ce kamu ve özel sektör 
bankaları ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta şirketlerine ve diğer gerçek ve tüzel 
kişilere devredilebileceği belirtilmiştir. 

Banka'nın Kuruluş Esaslarının geçici ikinci maddesinde "Banka'nın ilk genel kurulu 
toplanıncaya kadar ilgili Bakan bu kurulun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır." hükmü 
getirilmiştir. 

Bu hükümlere rağmen, 1987 yılında oluşturulan yeni statünün gereği yerine 
getirilmemiştir. Halen sermayenin tümü Hazine'ye ait bulunmakta, genel kurul 
oluşturulamadığından genel kurul yetkisi ilgili Bakan tarafından kullanılmaktadır. 

Banka'nın gerçek bir anonim şirket haline dönüştürülmemesi nedeniyle ortaya çıkan 
sorunların giderilmesi, özerk bir yapıya kavuşturulması, uluslararası piyasalarda rekabet gücü 
kazanabilmesi, işlevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi için yeni bir kuruluş kanunu 
hazırlanması amacıyla çalışmalar yapılmış, ancak hazırlanan kanun taslağı henüz 
yasalaştırılamamıştır. 

Banka'nın Kuruluş Esaslarında, ilgili Bakanın başkanlığında; Devlet Planlama 
Teşkilatı müsteşarı, Hazine müsteşarı, Maliye Bakanlığı müsteşarı, Dış Ticaret müsteşarı, 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müsteşarı, T.C. Merkez Bankası başkanı, Türk Eximbank 
Yönetim Kurulu başkanı, başkan vekili ve genel müdüründen oluşan bir Yüksek Danışma ve 
Kredileri Yönlendirme Kurulu oluşturulması öngörülmüştür. 

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Banka'nın açacağı krediler, 
vereceği garantiler ve yapacağı sigorta işlemleri üst sınırlarını genel olarak veya ülke, sektör 
veya mal grupları itibarıyla tespit etmeye yetkilidir. Banka Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma 
ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından tespit edilen bu limitlere uymak zorundadır. 
Kurul, çalışma usul ve esaslarını belirler ve yılda en az bir defa toplanır. Kurulun sekreterya 
hizmetleri Banka'ca yürütülür. 

Banka'nın yıllık faaliyetleri, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu'nun 
belirlediği ilke ve limitler çerçevesinde hazırlanan yıllık iş programlarına göre 
yürütülmektedir. Faaliyetlerin yürütülmesinde; Türkiye'nin taraf olduğu Dünya Ticaret 
Örgütü (YVTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (EU), 
Berne Union gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen dış ticaret ve dış ticaretin 
finansmanı kurallarına göre hareket edilmektedir. 

Banka; kurulduğu 1987 yılından başlayarak ihracat kredisi, ihracat kredi sigortası ve 
garanti yöntemleriyle Türkiye'nin ihracatını desteklemektedir. İncelemeye esas 1997 yılından 
bu yana bakıldığında, 2000 yılına kadar verilen ihracat kredileri ile Türkiye toplam ihracatının 
yaklaşık % 10'unun finanse edildiği, bu yıldan itibaren Banka'nın verdiği ihracat kredilerinde 
önemli bir artış olmamasına karşılık; Türkiye toplam ihracatının arttığı ve Türk Eximbank'ın 
ihracatı nakdi kredi yoluyla destekleme oranının % 4 düzeyine indiği görülmektedir. 

Türk Eximbank'ın verdiği kredilerin yaklaşık yarısı ticari bankalar eliyle 
kullandırılmakta, ülke kredilerinden kaynaklanan politik riskler, Hazine tarafından 
karşılanmaktadır. 

Bankacılık sektörünün geliştiği ülkelerde eximbankların verdiği krediler oransal olarak 
düşük düzeyde bulunmakta, ihracat daha çok sigorta ve garanti yöntemleriyle 
desteklenmektedir. Türkiye'nin tek ihracat kredi sigortası yapan kuruluşu olan Türk 
Eximbank 1987 yılından bu yana ihracat kredileri yanında ihracat kredi sigortası ve garanti 
yöntemiyle de ihracatı desteklenmektedir. 

Gerek verdiği krediler ve gerekse sigorta ve garantiler dikkate alındığında Banka'nın 
2005 yılında Türkiye'nin ihracatına verdiği destek %10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda bankacılık sektörü gerek aktif büyüklüğü, gerekse verilen krediler 
açısından önemli gelişmeler sağlamıştır. Buna karşılık Türk Eximbank aynı gelişmeyi 
gösterememiştir. 

Örneğin, 1997 yılında bankacılık sektörü aktif toplamı içindeki Türk Eximbank payı 
% 2,8 oranında iken; bu oran yıllar itibanyla azalmış ve 2004 yılında % 1,5 oranına, 2005 
yılında % 0,9 oranına inmiştir. Verilen kredilerde de benzer durum görülmektedir. 1997 
yılında Türk bankacılık sisteminin verdiği toplam kredilerin % 5,6'sı Türk Eximbank'a aittir. 
Ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında Eximbank'ın kredi payı % 8,3 oranına çıkmış, 
bundan sonraki yıllarda azalarak 2004 yılında % 3,4, 2005 yılında % 1,9 oranına inmiştir. 

Türk Eximbank'ın dahil olduğu kalkınma ve yatırım bankaları grubu içindeki Türk 
Eximbank paylarında da benzer gelişme olmuştur. 1997 yılında kalkınma ve yatırım bankaları 
grubu aktif toplamının % 51,9'u Eximbank'a ait iken bu oran yıldan yıla azalmış, 2005 
yılında % 27,3'e inmiştir. Yine 1997-2002 yıllarında Türk Eximbank'ın verdiği krediler, 
kalkınma ve yatırım bankaları toplam kredilerinin % 60 - % 70'ini kapsamakta iken bu oran 
2004 yılında % 47,8'e, 2005 yılında % 38,2'ye inmiştir. 
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Türkiye bankacılık sektörü, 1997-2005 yıllarında toplam kaynaklarının % 26,5 ile % 
45 oranında değişen oranlardaki kısmını kredi olarak kullandırabilmiştir. Türk Eximbank ise 
kaynaklarının amaçları doğrultusunda kullanımı konusunda başarı göstermiş, tüm 
kaynaklarının krediye dönüştürme oranı % 80 - % 90 oranları arasında değişmiştir. 

Yıllar itibarıyla Türk Eximbank'ın gerek özkaynak karlılığı, gerekse aktif karlılığı 
sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşmiştir. 

Türk Eximbank'ın kuruluş amaçları doğrultusunda ihracat sektörünün desteklenmesi 
ve geliştirilmesi konusunda etkinliğinin daha üst düzeye çıkarılabilmesi için kaynaklarının 
artırılması ve faaliyet hacminin yükseltilmesi gerekmektedir. 

Türk Eximbank'ın kuruluş amaçları doğrultusunda etkinliğinin artırılabilmesi için; 

- Banka'nın kuruluşuna ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlara göre yeniden 
düzenlenmesi ve gerçek bir anonim şirkete dönüştürülmesi, bu amaçla hazırlanan Kuruluş 
Kanunu Taslağının biran önce yasalaşması için ilgili merciler nezdinde girişimde 
bulunulması, 

- Banka'nın kuruluş amaçları doğrultusunda ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi 
konusunda iş hacminin dolayısıyla etkinliğinin artırılabilmesi için kaynaklarının yeterli 
düzeye çıkarılması, 

- Boş bulunan Hukuk Müşavirliği kadrosuna atama yapılarak takipteki kredilerinin 
yakından izlenmesi ve biran önce tahsil edilmesine çalışılması, gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 31.03.1987 tarihli 19417 (mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 3332 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayandırılarak, Bakanlar 
Kurulu'nun 17.06.1987 tarih ve 87/11914 sayılı Kararı ile yürürlüğe Konulan Bankanın 
Kuruluşunu Düzenleyen Esaslar dahilinde; Devlet Yatırım Bankası'nın, tüzel kişiliği devam 
etmek suretiyle, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline dönüştürülmesi ile 
kurulmuştur. 

Bankanın merkezi Ankara'dadır. Banka; faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim 
Kurulu'nun kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat büroları ve temsilcilikler 
açabilmektedir. 

Bankanın Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Kredi Komitesi 
ve Denetim Kuruludur. 

Bankanın İstanbul ve İzmir'de Şubeleri, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve 
Trabzon'da irtibat büroları bulunmaktadır. 

Bankanın Kuruluş Esasları ve Ana Sözleşmesi gereğince faaliyetlerinin çerçevesi 
yıllık programlar ile çizilmekte, Yönetim Kurulu'nun uymak zorunda olduğu bu programlar 
"Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu" kararı ile yürürlüğe girmektedir. 

Banka hisselerinin tamamı Hazine'ye ait bulunduğundan Hazine Müsteşarlığı 'nın 
bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Genel Kurul yetkilerini kullanmakta, Genel Kurul'ca 
seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler de ilgili Devlet Bakanı tarafından 
atanmaktadır. 

Banka'nın kuruluşunu düzenleyen Esaslar ve Banka Ana Sözleşmesi'ne göre; Banka, 
7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. 

Bankanın amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini sağlamak üzere, gereken her 
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türlü kararı almakla görevli olan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Hazine hisselerini 
temsilen Hazine Müsteşarlığı'mn bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından atanmaktadır. 
Yönetim Kurulu Üyeleri bu şekilde atanmaları süresince aralarından bir Başkan ve Başkan 
Vekili seçmektedirler. 

Denetim dönemi (1997-2005) içinde Yönetim Kurulu'nun toplantı ve aldığı karar 
sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Toplantı Sayısı 25 26 26 26 27 24 25 24 24 
Karar Sayısı 105 108 201 84 84 93 88 199 95 

Denetim Kurulu, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili 
mevzuatta belirlenen denetim işleri ile görevli ve yetkilidir. 

Kredi Komitesi, Banka Genel Müdürü'nün başkanlığında ilgili iki Genel Müdür 
Yardımcısından oluşmakta olup Kredi Komitesi'nin görevleri, yetki sınırları ve çalışma 
esasları Yönetim Kurulu'nca belirlenmektedir. 

Yönetim Kurulu'nun 10.10.2002 tarih ve 02/19-62 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen 
Genel Müdürlük Kredi Komitesi; Yönetim Kurulunun belirlediği genel ve özel sınırlar ile 
Genel Müdürlüğe devrettiği yetkiler çerçevesinde, bir gerçek veya tüzel kişiye, 
özkaynaklarının % l'ini geçmemek üzere kısa vadeli TL ve Döviz kredisi taleplerini 
değerlendirmek ve onaylamak suretiyle Banka Ana Sözleşmesinin 45 inci maddesi 
doğrultusunda görev yapmakta, kredi taleplerinin, firmanın toplam riski gözetilerek 
özkaynakların % Fi aştığı durumlarda, kredi talebi Yönetim Kurulunda görüşülerek karar 
bağlanmaktadır. 

Denetim dönemi (1997-2005) içinde Kredi Komitesinin toplantı ve aldığı karar sayısı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Toplantı Sayısı 
Karar Sayısı 

243 
1605 

241 252 250 252 254 254 252 253 Toplantı Sayısı 
Karar Sayısı 

243 
1605 2445 3263 2619 2675 1772 2196 2518 2599 

Banka'nın Yürütme Organı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Genel 
Sekreter ve Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı Birim Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Ana 
Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun tayin ve tesbit edeceği prensipler dahilinde 
Bankayı idare ve temsil etmekte; Banka Genel Müdürü sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla 
temsil yetkisini ve diğer yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilmekte, ancak yetki 
devri Genel Müdür'ün sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. 

19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 25inci maddesinde Genel 
Müdür Yardımcılığına atanmanın şartları belirlenmiş olup, Banka Ana Sözleşmesi'nin 44 
üncü maddesine göre Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu kararı ile atanmaktadırlar. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de denetim dönemi (1997-2005) içinde yıllar 
itibariyle çalışan personel sayısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Çalışan Personel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
A- Belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışanlar 

Em.Mük.5434 Say.Kan.Tabi olanlar 
Em.Mük. 506 Say.Kan.Tabi olanlar 

Toplam (A) 
B- Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlar 

Toplam (B) 
Toplam (A+B) 

88 
252 

83 
282 

82 
284 

83 
281 

82 
291 

82 
288 

77 
279 

72 
270 

70 
285 

A- Belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışanlar 
Em.Mük.5434 Say.Kan.Tabi olanlar 
Em.Mük. 506 Say.Kan.Tabi olanlar 

Toplam (A) 
B- Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlar 

Toplam (B) 
Toplam (A+B) 

340 365 366 364 373 370 356 342 355 

A- Belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışanlar 
Em.Mük.5434 Say.Kan.Tabi olanlar 
Em.Mük. 506 Say.Kan.Tabi olanlar 

Toplam (A) 
B- Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlar 

Toplam (B) 
Toplam (A+B) 

- - - - - - - 3 14 

A- Belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışanlar 
Em.Mük.5434 Say.Kan.Tabi olanlar 
Em.Mük. 506 Say.Kan.Tabi olanlar 

Toplam (A) 
B- Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlar 

Toplam (B) 
Toplam (A+B) 

- - - - - - - 3 14 

A- Belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışanlar 
Em.Mük.5434 Say.Kan.Tabi olanlar 
Em.Mük. 506 Say.Kan.Tabi olanlar 

Toplam (A) 
B- Belirli süreli hizmet akdi ile çalışanlar 

Toplam (B) 
Toplam (A+B) 340 365 366 364 373 370 356 345 369 

Çizelgeden de görüleceği üzere; belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan Banka'nın daimi 
personeli durumundaki personelin 70 adedinin T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam 
etmekte olup, bu kişiler Devlet Yatırım Bankası'ndan devrolunan personeldir. 1997 yılında 88 
olan bu personelin toplam personel içindeki oranı % 25.8 iken, 2005 yılı sonu itibariyle bu 
personelin sayısı 70'e düşmüş olup, toplam personel içindeki oranı % 18'dir. 

III. MALİ BÜNYE 

Raporun, dokuz yılı kapsaması ve her yıl için mali bünye incelemesi yapmadaki 
güçlüğün yanı sıra, geçmiş dönemleri ilgilendiren bu değerlendirmelerin bir öneriye 
bağlanamayacağı gibi Banka için de yol gösterici bir mahiyet taşımayacağı gerçeğinden 
hareketle mali bünye incelemesi genel bir tespit niteliğinde sadece 2005 yılı için yapılmıştır. 

Bankanın 2005 yılı sonu itibariyle 3,1 milyar YTL'lik varlıklarının %92,4 oranında 
2,9 milyar YTL kısmı, dönen varlıklardan kalan %7,6 oranında 0,2 milyar YTL kısmı da 
duran varlıklardan oluşmaktadır. 

Kaynak yapısı incelendiğinde; 0,6 milyon YTL kısa ve 0,6 milyar YTL'si uzun vadeli 
olmak üzere toplam 1,2 milyar YTL'lik yabancı kaynak kullanılmış olup; Banka öz 
kaynakları 1,9 milyar YTL tutarla toplam kaynaklar içerisinde %62,4 oranında 
gerçekleşmiştir. 

Bankanın kullandığı yabancı kaynakların büyük bölümü alınan kredilerden 
oluşmaktadır. 2005 yılı, alınan krediler tutarının son on yılın pasif toplamı içerisinde % 18,8 
pay ile en az yer tuttuğu yıl olmuştur. 

Verilen kredilerin kısa vadeli olması yanında rotatif bir biçimde kullandırılarak yıl 
içinde birden fazla surette kullandırılması, Banka gelirlerinin en büyük kalemini oluşturan 
faiz gelirlerini de artırmaktadır. 

Bu durum karlılık oranlarına yansımıştır. Bankanın 2005 yılı aktif karlılık oranı 
%10,3 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu karlılık rasyosunun sektör ortalaması 2005 yılında 
%5,3 olarak gerçekleşmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Banka'nın yabancı kaynaklarının büyük kısmını, döviz cinsinden alınan krediler ve 
ihraç edilen menkul kıymetler oluşturmaktadır. 

1997 yılında 19 yabancı bankanın katılımıyla oluşturulan sendikasyondan bir yıl 
vadeli 100 milyon Dolar kredi alınmış, ayrıca 3 yıl vadeli 200 milyon Dolar tutarında tahvil 
ihraç edilmiştir. Bunların dışında kısa vadeli kredilerin finansmanı için yurt içi banka 
kaynaklarından yararlanılmıştır. 
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1998 yılında yurt içinden sağlanan kısa vadeli banka kredileri yanında 195 milyon 
Dolar tutarında bir yıl vadeli iki ayrı sendikasyon kredisi, uluslararası bir bankadan 27 milyon 
Dolar kısa vadeli kredi temin edilmiş ve verilen ihracat kredilerinin finansmanında 
kullanılmıştır. 

1999 yılında kullandırılan kısa vadeli döviz kredilerinin, yaklaşık % 80'i yurt içi 
bankalardan sağlanan kısa vadeli kredilerden, kalan kısmı yurt dışı bankalardan alınan 
krediler ve tahvil ihracı yoluyla sağlanan kaynaklarla finanse edilmiştir. 

1999 yılında ABN Amro ve Merill Lynch firmalarının yönetiminde 225 milyon Dolar 
tutarında 3 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 45 milyon Dolar ve 110 milyon 
Dolar olmak üzere birer yıl vadeli iki sendikasyon kredisi, 3 bankadan birer yıl vadeli toplam 
95 milyon Dolar kredi temin edilmiştir. 

Verilen kısa vadeli ihracat kredilerinin finansmanı amacıyla sağlanan krediler dışında, 
1999 yılında Türk firmalarının çeşitli ülkelerde gerçekleştirdikleri projelerin finansmanı için 
Japon Eximbank ile 200 milyon Dolar, Kanada ihracat finansman kurumu EDC'den 50 
milyon Dolar orta vadeli, Dünya Bankası'ndan 252,5 milyon Dolar tutarında 7 yıl vadeli kredi 
temini için anlaşmalar yapılmıştır. 

2000 yılı yabancı kaynak ihtiyacı da yukarıda açıklanan yöntemlerle karşılanmış, 
kaynak ihtiyacının % 55'i yurt içi bankalardan 6-12 ay vadeli olarak temin edilmiştir. 1999 
yılı son aylarında gerçekleştirilen 225 milyon Dolarlık tahvil ihracının ardından, Şubat 2000 
ayında 5 yıl vadeli 350 milyon Dolarlık tahvil daha ihraç edilmiştir. Yıl içinde vadesi dolan 
sendikasyon kredileri yerine, 160 milyon Dolar ve 220 milyon Dolarlık birer yıl vadeli iki 
sendikasyon kredisi alınmıştır. 

2001 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından Dünya Bankası'ndan sağlanan 17 yıl 
vadeli Mali ve Kamu Sektörü uyum kredisinin 200 milyon Dolarlık kısmı yapılan ikraz 
anlaşmasıyla Türk Eximbank'ın kullanımına tahsis edilmiş, yıl içinde vadesi dolan 
sendikasyon kredilerinin yerine 1 yıl vadeli 120 milyon Dolar ve 150 milyon Dolar tutarında 
yeni sendikasyon kredileri alınmıştır. 

2001 yılında Banka'nın ödenmiş sermayesi 345 milyon YTL'den 530 milyon YTL'ye 
çıkarılmış, ayrıca Türkiye'nin de katkıları ile kurulan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma 
Bankası'ndan alınan ve Dünya Bankası ile 1999 yılında imzalanan kredi anlaşması 
kapsamında temin edilen krediler, Türk sermayeli şirketlerin dış ülkelerde yürüttüğü 
projelerin finansmanında kullanılmıştır. 

2002 yılında temin edilen yabancı kaynaklar sınırlı düzeyde kalmış, yıl içinde ihraç 
edilen Banka bonolarının karşılığında TOBB'den 50 milyon Dolar kaynak sağlanmış, bir yıl 
vadeli 125 milyon Dolar sendikasyon kredisi alınmış, geçmiş yıllarda temin edilen orta vadeli 
kredilerin kullanımına devam edilmiştir. Yabancı kaynak temininin azalması ve ödenmemiş 
sermayeye mahsuben Hazine'den 128,4 milyon YTL tahsil edilmesi sonucu, 2001 yılında % 
83 olan toplam kaynaklar içindeki yabancı kaynak payı 2002 yılında % 75,9'a inmiştir. 

2003 yılında bir yıl vadeli 175 milyon Dolar sendikasyon kredisi sağlanmış, önceki 
yıllarda alınan orta vadeli krediler kullanılmaya devam edilmiştir. Yıl içinde kullanılan 
kredilerin yaklaşık % 50'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den alınan bir yıl vadeli EURO 
kredilerden oluşmuştur. 2003 yılında yabancı kaynaklann toplam kaynaklara oranı % 68,3'e 
inmiştir. 

2004 yılında geçen yıl kârından Hazine'ye aktarılması gereken 183,2 milyon YTL, 
politik riskler nedeniyle oluşan alacaklara mahsup edilmiş ve Banka bünyesinde bırakılmıştır. 
Yıl içinde 200 milyon Dolar sendikasyon kredisi, yurt dışı iki bankadan bir yıl vadeli 75 
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milyon Dolar kredi alınmıştır. Bu gelişmeler sonunda yabancı kaynakların toplam kaynaklara 
oranı % 61,5 oranına inmiştir. 

2005 yılında yurt içi ve yurt dışı bankalardan 35 milyon Dolar ve 43 milyon EURO 
tutarında 1 yıl vadeli krediler alınmış, geçmiş yıllarda alınmış olan orta ve uzun vadeli 
kredilerin kullanımına devam edilmiştir. Yıl içinde vadesi dolan kredilerin ödenmesi, ihraç 
edilmiş olan menkul kıymetlerin vadesinin sona ermesi ve alınan yeni kredilerin düşük 
düzeyde kalması nedeniyle geçen yıla göre yabancı kaynaklar büyük ölçüde azalmış, yabancı 
kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı % 44,5'e inmiştir. 

Banka'nın toplam kaynakları içindeki yabancı kaynak payı, yıllar itibariyle azalmış; 
bunun yanında özkaynakların payı artmıştır. 

Banka'nın kredilendirdiği firma sayıları yıllar itibarıyla 2.500-3.500 arasında 
değişmektedir. Firmalara taahhüt ettikleri ihracat bazında kredi kullandırıldığından, aynı 
firma yıl içinde birkaç ihracat gerçekleştirebilmekte ve tanınan limit içinde her ihracat için 
kredi kullanabilmektedir. Bu nedenle kullandırılan kredi sayısı firma sayısının birkaç katına 
ulaşmaktadır. 

Risk dağılımı itibarıyla bakıldığında; ülke kredileri dışında, ilk 50 firmaya 
kullandırılan krediler, toplam kredilerin yıllar itibarıyla % 25 - % 30'unu, ilk 100 firmaya 
kullandırılan krediler toplam kredilerin % 35 - % 40'mı kapsadığı görülmektedir. Ancak bu 
kredilerin büyük bir kısmı bankalar aracılığıyla kullandırıldığından riski ilgili bankalar 
üzerinde bulunmaktadır. 

Türkiye ihracatını kredi ve sigorta yöntemiyle desteklemek ve geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla kurulan Türk Eximbank'ın, 1997-2005 yıllarında toplam ihracat içindeki 
destek payları aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. 

Türkiye'nin Türk Eximbank Eximbank 
Yıllar toplam İhracat İhracat kredi Toplam destek payı 

ihracatı kredisi sigortası ve garanti destek 
Milyon Dolar Milyon Dolar Milyon Dolar Milyon Dolar % 

1997 26.671 3.026 3.002 6.028 22,6 
1998 26.974 3.427 3.027 6.453 23,9 
1999 26.587 3.597 3.040 6.637 24,9 
2000 27.755 3.491 2.961 6.452 23,2 
2001 31.334 2.822 2.821 5.643 18,0 
2002 36.059 2.286 2.709 4.995 13,9 
2003 47.253 3.257 3.062 6.319 13,4 
2004 63.167 3.365 3.557 6.922 10,9 
2005 73.476 3.539 4.175 7.714 10,5 

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi 2001 yılına kadar % 20 oranının üzerinde 
bulunan Türk Eximbank'ın ihracata destek payı, giderek azalmış ve 2005 yılında % 10,5 
oranına inmiştir. Bu azalmada, yıllar itibarıyla enflasyon oranının düşmeye başlamasına bağlı 
olarak faiz oranlarının azalması ve ticari bankaların ihracatçı kuruluşlara kredi desteğinin 
giderek artmasının payı bulunmaktadır. 

Faiz oranlarının düşük düzeyde olduğu ve ticari bankacılığı gelişmiş bulunduğu 
ülkelerde eximbankların ihracatı finanse etme oranlan daha düşük oranlarda gerçekleşmekte, 
buna karşılık ihracat kredi sigortası önem kazanmaktadır. 
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V. YATIRIMLAR 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin 3332 sayılı Kanun ve 
87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu kararında Banka'nın KİT statüsü kapsamı dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu nedenle Türk Eximbank kalkınma 
planlarına ilişkin yıllık programlarda yer almamakta, KİT genel yatırım ve finansman 
programlarının kapsamı dışında bulunmaktadır. 

Yıllar itibarıyla bakıldığında, Banka yatırımlarının genel olarak bilgisayar yazılım ve 
donanımları ile eskiyen mobilya ve mefruşatın yenilenmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir. 
Örneğin 2005 yılında; 252,7 bin YTL büro makineleri, 137 bin YTL mobilya ve mefruşat, 
350 bin YTL nakil vasıtaları, 4,8 bin YTL diğer menkuller olmak üzere 744,5 bin YTL 
tutarında yatırım niteliğinde harcama planlanmış ve neticede; büro makineleri için 110,2 bin 
YTL, mobilya ve mefruşat için 140,2 bin YTL, diğer menkuller için 8,7 bin YTL olmak üzere 
yatırım harcaması niteliğinde toplam 259,1 bin YTL harcama yapılmıştır. 

VI. İŞTİRAKLER 

Türk Eximbank'ın 07.08.1990 tarihi ve 12/80 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 
faktoring hizmetinin dünyada uzun yıllardan beri kullanılan bir alacak finansmanı yöntemi 
olduğu belirtilerek, Türk fınans sektörüne yeni bir boyut kazandırmak amacıyla kurulacak 
faktoring şirketine iştirak edilmesi kabul edilmiştir. Kararda, 10 milyar lira (10 bin YTL) 
sermaye ile kurulacak şirketin başkan vekilliğine Eximbank Genel Müdürünün getirilmesi 
kaydıyla % 15 oranında iştirak edilmesi öngörülmüştür. 

Zaman içinde gerçekleşen sermaye artışlarında ruçhan hakkının kullanılmaması 
nedeniyle Şirket sermayesindeki Eximbank payı % 10 oranının altına inmiş, başkan vekilliği 
konusu ortadan kalkmıştır. 

İştirak oranının % 10'un altında olması, iştirakin yönetim ve denetim kurullarında 
Eximbank temsilcisi bulunmaması, dolayısıyla Şirket üzerinde etki sağlanamaması 
nedenleriyle Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki mevcut % 9,78 oranındaki 
Türk Eximbank payının Bankacılık düzenlemelerine göre iştirak niteliği taşımadığı 
anlaşılmaktadır. 

Garanti Faktoring A.Ş. sermayesinde mevcut % 9,78 oranındaki Türk Eximbank payı 
iştirak niteliği taşımadığından, bu sermaye payının iştirakler hesabından çıkarılarak satılmaya 
hazır finansal varlıklar hesabına aktarıldığı görülmüştür. 

Söz konusu hisse senetlerinin satışı dahil elden çıkarılması ile sağlanacak kaynağın, 
Bankanın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmasında fayda görülmektedir. 

VII. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Bankanın diğer ihracat finansmanı kuruluşları ile uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü kazanabilmesi, değişen ve gelişen dünya ticaretinden Türkiye'nin daha fazla pay 
alabilmesini sağlayabilmesi, kaynakların aşınması ve daralmasının önüne geçilebilmesi, insan 
kaynakları dahil organizasyon yapısında yeni bir düzenleme yapılması gerçekleştirmek üzere 
önceki yıllarda hazırlanan ancak sonuçlandırılamayan "Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.'nin Kuruluş ve görevlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı"nın yasalaşması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Personel kadroları ile ilgili olarak; 

-Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği doğrultusunda müfettiş yardımcısı sınavı 
yapılarak Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim kadrosunun yeterli seviyeye çıkarılması, Genel 
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Müdürlük birimleri ile şube denetimlerinin her yıl yapılarak denetimin daha etkin hale 
getirilmesi, 

-Banka Organizasyon Şemasında yer almasına rağmen Ağustos 2003 tarihinden 
itibaren boş bulunan Hukuk İşleri Daire Başkanlığına atama yapılarak fonksiyonel hale 
getirilmesi, Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluğunu belirleyen 
yönetmeliğin hazırlanması, yeteri kadar daimi kadrolu avukat istihdam edilmesi, sözleşmeli 
avukatlar eliyle sürdürülen dava ve takiplerin yakından izlenmesi, 

- Banka personel politikaları çerçevesinde; Banka'nın fonksiyonuna uygun, Personel 
Yönetmeliği ile Ücret ve Diğer Ödemeleri Tespit Esaslarında belirlenen kadro unvanları 
dikkate alınarak, Banka'nın geleceğine ilişkin insan kaynakları planlaması yapılması, 

3- Ticari bankacılığın geliştiği ve faiz oranlarının düşük düzeyde bulunduğu ülkelerde 
eximbankların ihracatı ağırlıklı olarak sigorta ve garanti yöntemiyle destekledikleri, 
Türkiye'deki gelişmenin de bu yönde olduğu göz önüne alınarak ihracat kredi sigortası 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha fazla ihracatın sigorta kapsamına alınmasına çalışılması, 

4- Zorunlu haller dışında tüm personelin yasal izinlerinin yılı içerisinde 
kullandırılması ile kullanılmayan izin ücretlerinden kaynaklanan mali yüklere neden 
olunmaması, 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 06.05.1998 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 1997 yılı bilançosu ile 12.349.721.121.354 TL net dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 04.03.1999 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 1998 yılı bilançosu ile 46.107.085.134.95 TL net dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 09.03.2000 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 1999 yılı bilançosu ile 94.537.691.185.819 TL net dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 05.04.2001 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2000 yılı bilançosu ile 73.339.684.642.657 TL net dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 12.04.2002 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2001 yılı bilançosu ile 154.130.932.072.543 TL net dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 27.05.2003 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2002 yılı bilançosu ile 106.058.730.000.000 TL net dönem kan ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 09.04.2004 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2003 yılı bilançosu ile 234.216.874.000.000 TL net dönem kan ile 
kapanan gelir tablosu, 
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- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 16.03.2005 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2004 yılı bilançosu ile 209.673.118.722.393 TL net dönem kan ile 
kapanan gelir tablosu, 

- Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 21.03.2006 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2005 yılı bilançosu ile 361.839.326,92 YTL net dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1997 Yılı Bilançosu 

AKTİF 31.12.1997 
Milyar TL 

I- NAKİT DEĞERLER 0 
A. Kasa 0 
B. Efektif Deposu 0 
C. Diğer 0 

II- BANKALAR 14.038 
A. T.C. Merkez Bankası 795 
B. Diğer Bankalar 13.243 

1) Yurtiçi Bankalar 9.000 
2) Yurtdışı Bankalar 4.243 

III- DİĞER MALİ KURULUŞLAR 0 
IV- BANKALARARASI PARA PİYASASI 0 
V- MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (NET) 5.216 

A. Devlet İç Borçlanma Senetleri 4.033 
B. Diğer Borçlanma Senetleri 0 
C. Hisse Senetleri 0 
D. Diğer Menkul Değerler 1.183 

VI- KREDİLER 489.162 
A. Kısa Vadeli 318.156 
B. Orta ve Uzun Vadeli 171.006 

VII- TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) 0 
A.İdari Takip 1.436 
B.Kanuni Takip 388 
C.Tahsili Şüpheli 20 
D.Ayrılan Karşılık (-) (1.844) 

VIII- FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 13.819 
A. Kredilerin 11.971 
B. Menkul Değerlerin 795 
C. Diğer 1.053 

IX- FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) 0 
A. Finansal Kiralama Alacakları 0 
B. Kazanılmamış Gelirler (-) 0 

X- MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI 0 
XII- MUHTELİF ALACAKLAR 17.216 
XIII- İŞTİRAKLER (NET) 193 

A. Mali İştirakler 123 
B. Mali Olmayan İştirakler 70 

XIV- BAĞLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 
A. Mali Ortaklıklar 0 
B. Mali Olmayan Ortaklıklar 0 

XV- BAĞLI MENKUL KIYMETLER (NET) 0 
A. Hisse Senetleri 0 
B. Diğer Menkul Kıymetler 0 

XVI- SABİT KIYMETLER (NET) 932 
A. Defter Değeri 1.133 
B. Birikmiş Amortismanlar (-) (201) 

XVII- DİĞER AKTİFLER 20 
TOPLAM AKTİFLER 540.596 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1997 Yılı Bilançosu 

PASİFLER 31 .12 .1997 

Milyar TL 

I- M E V D U A T 0 

A. Tasarruf Mevduatı 0 

B. Mevduat Sertifikası 0 

C, Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0 

D. Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0 

E. Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0 

F, Bankalar Mevduatı 0 

G. Döviz Tevdiat Hesabı 0 

H. Altın Depo Hesaplan 0 

II- B A N K A L A R A R A S I PARA PİYASASI 2.157 

III- A L I N A N KREDİLER 334 .717 

A. T. C. Merkez Bankası Kredileri 28.557 

B. Alınan Diğer Krediler 306 .160 

1) Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 236 .970 

2) Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 69 .190 

3) Sermaye Benzeri Krediler 0 

IV- FONLAR 1.682 

V- ÇIKARILAN M E N K U L KIYMETLER (NET) 51.852 

A. Bonolar 0 

B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 

C. Tahviller 51.852 

VI- FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 12.279 

A. Mevduatın 0 

B. Alınan Kredilerin 8.926 

C. Diğer 3.353 

VII- F İ N A N S A L K İ R A L A M A BORÇLARI (NET) 0 

A. Finansal Kiralama Borçlan 0 

B. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 

VIII- ÖDENECEK VERGİ, RESİM HARÇ V E PRİMLER 98 

IX- İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 0 

X- MUHTELİF BORÇLAR 1.786 

XI- KARŞILIKLAR 14.529 

A. Kıdem Tazminatı Karşılığı 334 

B. Krediler Genel Karşılığı 14.195 

C. Vergi Karşılığı 0 

D. Diğer Karşılıklar 0 

XII- DİĞER PASİFLER 50 .954 

XIII- Ö Z K A Y N A K L A R 58.192 

A. Ödenmiş Sermaye 47 .500 

1) Nominal Sermaye 50 .000 

2) Ödenmemiş Sermaye (-) (2 .500) 

B. Kanuni Yedek Akçeler 1.354 

C. Muhtemel Zararlar Karşılığı 8.409 

D. Yeniden Değerleme Fonlan 929 

E. Değerleme Farkları 0 

F. Zarar 0 

1) Dönem Zaran 0 

2) Geçmiş Yıl Zararlan 0 

XIV- Kar 12.350 

Dönem Karı 12.350 

Geçmiş Yıl Karları 0 

TOPLAM PASİFLER 540.596 

BİLANÇO DIŞI Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R 213.672 

Garanti ve Kefaletler 26.017 

Taahhütler 59 .302 

Döviz ve Faiz Haddi ile İlgili İşlemler 128.353 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
1997 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 
31.12.1997 
MİLYAR TL 

I- FAİZ GELİRLERİ 47.540 
A. Kredilerden Alınan Faizler 44.619 

1) TP Kredilerden Alınan Faizler 27.496 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 27.486 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10 

2) YP Kredilerden Alınan Faizler 17.123 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 8.337 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.786 

3) Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0 
4) KKDF'dan Alınan Primler 0 

B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler 0 
C. Bankalardan Alman Faizler 1.617 

1) T. C. Merkez Bankasından 2 
2) Yurtiçi Bankalardan 1.113 
3) Yurtdışı Bankalardan 502 

D. Bankalararası Para Piyasası İşi. Alınan Faizler 1 
E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler 972 

1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden 869 
2) Diğer Menkul Kıymetlerden 103 

F. Diğer Faiz Gelirleri 331 
II- FAİZ GİDERLERİ 30.265 

A. Mevduata Verilen Faizler 0 
1) Tasarruf Mevduatına 0 
2) Mevduat Sertifikalarına 0 
3) Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0 
4) Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0 
5) Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0 
6) Bankalar Mevduatına 0 
7) Döviz Tevdiat Hesaplarına 0 
8) Altın Depo Hesaplarına 0 

B. Bankalararası Para Piyasası İşi. Verilen Faizler 2.502 
C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 23.739 

1) T. C. Merkez Bankasına 1.600 
2) Yurtiçi Bankalara 16.942 
3) Yurtdışı Bankalara 4.635 
4) Diğer Kuruluşlara 562 

D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.518 
E. Diğer Faiz Giderleri 1.506 

III- NET FAİZ GELİRİ (I - II) 17.275 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1997 Yıh Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 
31.12.1997 

MİLYAR TL 
IV- FAİZ DIŞI GELİRLER 39.849 

A. Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.234 
1) Nakdi Kredilerden 1.061 
2) Gayri Nakdi Kredilerden 137 
3) Diğer 36 

B. Sermaye Piyasası İşlem Karları 164 
C. Kambiyo Karları 36.469 
D. İştirakler ve Bağlı Ort. Alınan Kar Payları 0 
E. Olağanüstü Gelirler 0 
F. Diğer Faiz Dışı Gelirler 1.982 

V- FAİZ DIŞI GİDERLER 44.774 
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar 530 

1) Nakdi Kredilere Verilen 180 
2) Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0 
3) Diğer 350 

B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları 192 
C. Kambiyo Zararları 33.553 
D. Personel Giderleri 1.261 
E. Kıdem Tazminatı Provizyonu 167 
F. Kira Giderleri 108 
G. Amortisman Giderleri 46 
H. Vergi ve Harçlar 253 
I. Olağanüstü Giderler 0 
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu 563 
K. Diğer Provizyonlar 6.364 
L. Diğer Faiz Dışı Giderler 1.737 

VI- NET FAİZ DIŞI GELİRLER (IV-V) (4.925) 
VII- VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (III+VI) 12.350 
VIII- VERGİ PROVİZYONU 0 
IX- NET KAR/ZARAR (VII- VIII) 12.350 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1998 Yılı Bilançosu 

AKTİF 31.12 .1998 

Milyar TL 

I- N A K İ T DEĞERLER 0 

A. Kasa 0 

B. Efektif Deposu 0 

C. Diğer 0 

II- B A N K A L A R 27.236 

A. T.C. Merkez Bankası 20 

B. Diğer Bankalar 27.216 

1) Yurtiçi Bankalar 5.674 

2) Yurtdışı Bankalar 21.542 

III- DİĞER MALİ K U R U L U Ş L A R 0 

IV- B A N K A L A R A R A S I P A R A PİYASASI 0 

v - M E N K U L DEĞERLER C Ü Z D A N I (NET) 8.142 

A. Devlet İç Borçlanma Senetleri 5.030 

B. Diğer Borçlanma Senetleri 0 

C. Hisse Senetleri 0 

D. Diğer Menkul Değerler 3.112 

VI- KREDİLER 812.303 

A. Kısa Vadeli 537.453 

B. Orta ve Uzun Vadeli 274.850 

VII- TAKİPTEKİ A L A C A K L A R (NET) 0 

A.Tasfiye olunacak alacaklar (net) 0 

1) Teminatsız alacaklar 384 

2)Teminatlı alacaklar 877 

3) Ayrılan Özel Karşılık (-) (1.261) 

B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 0 

l ) Brüt Alacak Bakiyesi 108 

2 )Aynlan Özel Karşılık (-) (108) 

VIII- FAİZ VE GELİR T A H A K K U K V E REESKONTLARI 28 .766 

A. Kredilerin 21 .360 

B. Menkul Değerlerin 1.323 

C. Diğer 6.083 

IX- F İ N A N S A L K İ R A L A M A A L A C A K L A R I (NET) 0 

A. Finansal Kiralama Alacaklan 0 

B. Kazanılmamış Gelirler (-) 0 

X- M E V D U A T M U N Z A M KARŞILIKLARI 0 

XII- MUHTELİF A L A C A K L A R 11.077 

XIII- İŞTİRAKLER (NET) 193 

A. Mali İştirakler 123 

B. Mali Olmayan İştirakler 70 

XIV- BAĞLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 

A. Mali Ortaklıklar 0 

B. Mali Olmayan Ortaklıklar 0 

X V - BAĞLI M E N K U L KIYMETLER (NET) 0 

A. Hisse Senetleri 0 

B. Diğer Menkul Kıymetler 0 

XVI- S A B İ T KIYMETLER (NET) 1.624 

A. Defter Değeri 2.023 

B. Birikmiş Amortismanlar (-) (399) 

XVII- DİĞER AKTİFLER 7.420 

TOPLAM AKTİFLER 896.761 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1998 Yılı Bilançosu 

PASİF 31 .12 .1998 

Milyar TL 

I- M E V D U A T 0 

A. Tasarruf Mevduatı 0 

B. Mevduat Sertifikası 0 

C, Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0 

D. Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0 

E. Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0 

F, Bankalar Mevduatı 0 

G. Döviz Tevdiat Hesabı 0 

H. Altın Depo Hesaplan 0 

II- B A N K A L A R A R A S I PARA PİYASASI 10.598 

III- A L I N A N KREDİLER 569.557 

A. T. C. Merkez Bankası Kredileri 43 .653 

B. Alınan Diğer Krediler 525 .904 

1) Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 351.263 

2) Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 174.641 

3) Sermaye Benzeri Krediler 0 

IV- FONLAR 7.065 

V- ÇIKARILAN M E N K U L KIYMETLER (NET) 62 .849 

A. Bonolar 0 

B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 

C. Tahviller 62 .849 

VI- FAİZ V E GİDER REESKONTLARI 15.160 

A. Mevduatın 0 

B. Alınan Kredilerin 10.415 

C. Diğer 4 .745 

VII- F İ N A N S A L K İ R A L A M A BORÇLARI (NET) 0 

A. Finansal Kiralama Borçlan 0 

B. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 

VIII- Ö D E N E C E K VERGİ, RESİM HARÇ VE PRİMLER 166 

IX- İTHALAT T R A N S F E R EMİRLERİ 0 

X- MUHTELİF BORÇLAR 4.333 

XI- KARŞILIKLAR 29.577 

A. Kıdem Tazminatı Karşılığı 697 

B. Krediler Genel Karşılığı 28 .880 

C. Vergi Karşılığı 0 

D. Diğer Karşılıklar 0 

XII- DİĞER PASİFLER 61.496 

XIII- Ö Z K A Y N A K L A R 89.853 

A. Ödenmiş Sermaye 75 .000 

1) Nominal Sermaye 375 .000 

2) Ödenmemiş Sermaye (-) (300 .000) 

B. Kanuni Yedek Akçeler 12.035 

C. Muhtemel Zararlar Karşılığı 1.163 

D. Yeniden Değerleme Fonlan 1.655 

E. Değerleme Farklan 0 

F. Zarar 0 

1) Dönem Zaran 0 

2) Geçmiş Yıl Zararları 0 

XIV- Kar 46 .107 

Dönem Kan 46 .107 

Geçmiş Yıl Karları 0 

TOPLAM PASİFLER 896.761 

B İ L A N Ç O DIŞI Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R 375.251 

Garanti ve Kefaletler 106.089 

Taahhütler 72.618 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1998 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 
31.12.1998 

MİLYAR TL 
I- FAİZ GELİRLERİ 104.667 

A. Kredilerden Alınan Faizler 91.681 
1) TP Kredilerden Alınan Faizler 59.028 

a) Kısa Vadeli Kredilerden 59.010 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 18 

2) YP Kredilerden Alınan Faizler 32.653 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 18.102 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.551 

3) Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0 
4) KKDF'dan Alınan Primler 0 

B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alman Faizler 0 
C. Bankalardan Alınan Faizler 7.209 

1) T. C. Merkez Bankasından 14 
2) Yurtiçi Bankalardan 6.173 
3) Yurtdışı Bankalardan 1.022 

D. Bankalararası Para Piyasası İşi. Alınan Faizler 560 
E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler 1.292 

1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden 369 
2) Diğer Menkul Kıymetlerden 923 

F. Diğer Faiz Gelirleri 3.925 
II- FAİZ GİDERLERİ 45.841 

A. Mevduata Verilen Faizler 0 
1) Tasarruf Mevduatına 0 
2) Mevduat Sertifikalarına 0 
3) Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0 
4) Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0 
5) Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0 
6) Bankalar Mevduatına 0 
7) Döviz Tevdiat Hesaplarına 0 
8) Altın Depo Hesaplarına 0 

B. Bankalararası Para Piyasası İşi. Verilen Faizler 1.051 
C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 36.396 

1) T. C. Merkez Bankasına 1.790 
2) Yurtiçi Bankalara 22.496 
3) Yurtdışı Bankalara 6.705 
4) Diğer Kuruluşlara 5.405 

D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 5.876 
E. Diğer Faiz Giderleri 2.518 

III- NET FAİZ GELİRİ (I - II) 58.826 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1998 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 
31.12.1998 

MİLYAR TL 
IV- FAİZ DIŞI GELİRLER 61.975 

A. Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.288 
1) Nakdi Kredilerden 1.921 
2) Gayri Nakdi Kredilerden 317 
3) Diğer 50 

B. Sermaye Piyasası İşlem Karları 2.360 
C. Kambiyo Karları 53.587 
D. İştirakler ve Bağlı Ort. Alınan Kar Paylan 0 
E. Olağanüstü Gelirler 0 
F. Diğer Faiz Dışı Gelirler 3.740 

V- FAİZ DIŞI GİDERLER 74.694 
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.687 

1) Nakdi Kredilere Verilen 948 
2) Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0 
3) Diğer 739 

B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları 476 
C. Kambiyo Zararları 47.530 
D. Personel Giderleri 2.465 
E. Kıdem Tazminatı Provizyonu 363 
F. Kira Giderleri 108 
G. Amortisman Giderleri 90 
H. Vergi ve Harçlar 870 
I. Olağanüstü Giderler 0 
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu 164 
K. Diğer Provizyonlar 17.731 
L. Diğer Faiz Dışı Giderler 3.210 

VI- NET FAİZ DIŞI GELİRLER (IV-V) (12.719) 
VII- VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (III+VI) 46.107 
VIII- VERGİ PROVİZYONU 
IX- NET KAR/ZARAR (VII- VIII) 46.107 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 1999 Yılı Bilançosu 
AKTİF 31.12.1999 

Milyar TL 
31.12.1998 
Milyar TL 

NAKİT DEĞERLER 

A. Kasa 

B. Efektif Deposu 

C. Diğer 

BANKALAR 

A. T.C. Merkez Bankası 

B. Diğer Bankalar 

1) Yurtiçi Bankalar 

2) Yurtdışı Bankalar 

DİĞER MALİ KURULUŞLAR 

BANKALARARASI PARA PİYASASI 

MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (NET) 

A. Devlet İç Borçlanma Senetleri 

B. Diğer Borçlanma Senetleri 

C. Hisse Senetleri 

D. Diğer Menkul Değerler 

KREDİLER 

A. Kısa Vadeli 

B. Orta ve Uzun Vadeli 

TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) 

A.Tasfiye olunacak alacaklar (net) 

1) Teminatsız alacaklar 

2)Teminatlı alacaklar 

3) Ayrılan Özel Karşılık (-) 

B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 

1) Brüt Alacak Bakiyesi 

2)Aynlan Özel Karşılık (-) 

FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 

A. Kredilerin 

B. Menkul Değerlerin 

C Diğer 

FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) 

A. Finansal Kiralama Alacaklan 

B. Kazanılmamış Gelirler (-) 

MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI 

XII- MUHTELİF ALACAKLAR 

XIII- İŞTİRAKLER (NET) 

A. Mali İştirakler 

B. Mali Olmayan İştirakler 

BAĞLI ORTAKLIKLAR (NET) 

A. Mali Ortaklıklar 

B. Mali Olmayan Ortaklıklar 

BAĞLI MENKUL KIYMETLER (NET) 

A. Hisse Senetleri 

B. Diğer Menkul Kıymetler 

SABİT KIYMETLER (NET) 

A. Defter Değeri 

B. Birikmiş Amortismanlar (-) 

I- DİĞER AKTİFLER 

TOPLAM AKTİFLER 

0 
0 

0 

Ü 

80.215 

18 

80.197 

26.227 

53.970 

0 

7.780 

23.315 

14.347 

0 

0 

8.968 

1.494.277 

923.929 

570.348 

0 

0 

438 

5.648 

(6.086) 

0 

240 

(240) 

75.563 

43.449 

10.259 

21.855 

0 

0 

o 

o 

6.261 

489 

489 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.438 

3.167 

(729) 

72 

1.690.410 

0 

27.236 

20 

27.216 

5.674 

21.542 

0 

0 

8.142 

5.030 

0 

0 

3.112 

812.303 

537.453 

274.850 

0 

0 

384 

877 

(1.261) 

0 

108 

(108) 

28.766 

21.360 

1.323 

6.083 

0 

0 

0 

0 

11.077 

193 

123 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.624 

2.023 

(399) 

7.420 

896.761 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
1999 Yılı Bilançosu 

31.12.1999 

Milyar TL 

31.12.1998 

Milyar TL 

VIII-

IX-

X-

XI-

XII-

XIII-

MEVDUAT 

A. Tasarruf Mevduatı 

B. Mevduat Sertifikası 

C. Resmi Kuruluşlar Mevduatı 

D. Ticari Kuruluşlar Mevduatı 

E. Diğer Kuruluşlar Mevduatı 

F. Bankalar Mevduatı 

G. Döviz Tevdiat Hesabı 

H. Altın Depo Hesaplan 

BANKALARARASI PARA PİYASASI 

ALINAN KREDİLER 

A. T. C. Merkez Bankası Kredileri 

B. Alınan Diğer Krediler 

1) Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 

2) Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 

3) Sermaye Benzeri Krediler 

FONLAR 

ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER (NET) 

A. Bonolar 

B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

C. Tahviller 

FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 

A. Mevduatın 

B. Alınan Kredilerin 

C. Diğer 

FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) 

A. Finansal Kiralama Borçlan 

B. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 

ÖDENECEK VERGİ, RESİM HARÇ VE PRİMLER 

İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 

MUHTELİF BORÇLAR 

KARŞILIKLAR 

A. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

B. Krediler Genel Karşılığı 

C. Vergi Karşılığı 

D. Diğer Karşılıklar 

DİĞER PASİFLER 

ÖZKAYNAKLAR 

A. Ödenmiş Sermaye 

1) Nominal Sermaye 

2) Ödenmemiş Sermaye (-) 

B. Yedek Akçeler 

C. Muhtemel Zararlar Karşılığı 

D. Yeniden Değerleme Fonları 

E. Değerleme Farklan 

F. Zarar 

1) Dönem Zaran 

2) Geçmiş Yıl Zararlan 

Kar 

Dönem Kan 

Geçmiş Yıl Karlan 

TOPLAM PASİFLER 

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 

Garanti ve Kefaletler 

Taahhütler 

Döviz ve Faiz Haddi ile İlgili İşlemler 

0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
ü 

0 

2.442 

937.998 

77.458 

860.540 

516.860 

343.680 

0 

7.091 

230.650 

0 

0 

230.650 

32.348 

0 

357 

0 

8.451 

37.856 

1.261 

0 

0 

36.595 

123.449 

215.230 

185.523 

375.000 

(189.477) 

27.032 

0 

2.675 

0 

0 

0 

0 

94.538 

94.538 

0 

1.690.410 

677.490 

153.849 

77.081 

446.560 

ü 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
10.598 

569.557 

43.653 

525.904 

351.263 

174.641 

ü 

7.065 

62.849 

62.849 

15.160 

10.415 

4.745 

0 

4.333 

29.577 

697 

28.880 

0 

0 

61.496 

89.853 

75.000 

375.000 

(300.000) 

12.035 

1.163 

1.655 

0 

0 

o 
o 
46.107 

46.107 

ü 

896.761 

375.251 

106.089 

72.618 

196.544 

- 8 8 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1999 Yılı Gelir Tablosu 

31.12.1999 31.12.1998 
GELİR TABLOSU MİLYAR TL 

I- FAİZ GELİRLERİ 178.447 104.667 
A. Kredilerden Alınan Faizler 163.363 91.681 

1) TP Kredilerden Alınan Faizler 108.419 59.028 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 108.366 59.010 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 53 18 

2) YP Kredilerden Alınan Faizler 51.845 32.653 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 29.489 18.102 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 22.356 14.551 

3) Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.099 0 
4) KKDF'dan Alınan Primler 0 0 

B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler 0 0 
C. Bankalardan Alınan Faizler 5.955 7.209 

1) T. C. Merkez Bankasından 0 14 
2) Yurtiçi Bankalardan 5.011 6.173 
3) Yurtdışı Bankalardan 944 1.022 

D. Bankalararası Para Piyasası İşi. Alınan Faizler 273 560 
E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler 6.631 1.292 

1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden 1.976 369 
2) Diğer Menkul Kıymetlerden 4.655 923 

F. Diğer Faiz Gelirleri 2.225 3.925 
II- FAİZ GİDERLERİ 79.273 45.841 

A. Mevduata Verilen Faizler 0 0 
1) Tasarruf Mevduatına 0 0 
2) Mevduat Sertifikalarına 0 0 
3) Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
4) Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
5) Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
6) Bankalar Mevduatına 0 0 
7) Döviz Tevdiat Hesaplarına 0 0 
8) Altın Depo Hesaplarına 0 0 

B. Bankalararası Para Piyasası İşi. Verilen Faizler 1.740 1.051 
C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 64.710 36.396 

1) T. C. Merkez Bankasına 6.779 1.790 
2) Yurtiçi Bankalara 38.574 22.496 
3) Yurtdışı Bankalara 10.346 6.705 
4) Diğer Kuruluşlara 9.011 5.405 

D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 9.542 5.876 
E. Diğer Faiz Giderleri 3.281 2.518 

III- NET FAİZ GELİRİ (I - II) 99.174 58.826 

- 8 9 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
1999 Yılı Gelir Tablosu 

31.12.1999 31.12.1998 
GELİR TABLOSU MİLYAR TL 

IV- FAİZ DIŞI GELİRLER 146.689 61.975 
A. Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.202 2.288 

1) Nakdi Kredilerden 3.588 1.921 
2) Gayri Nakdi Kredilerden 535 317 
3) Diğer 79 50 

B. Sermaye Piyasası İşlem Karları 10.315 2.360 
C. Kambiyo Karları 125.525 53.587 
D. İştirakler ve Bağlı Ort. Alınan Kar Paylan 0 0 
E. Olağanüstü Gelirler 0 0 
F. Diğer Faiz Dışı Gelirler 6.647 3.740 

V- FAİZ DIŞI GİDERLER 151.325 74.694 
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.971 1.687 
1) Nakdi Kredilere Verilen 3.552 948 
2) Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0 0 
3) Diğer 1.419 739 
B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları 64 476 
C. Kambiyo Zararları 116.086 47.530 
D. Personel Giderleri 4.128 2.465 
E. Kıdem Tazminatı Provizyonu 564 363 
F. Kira Giderleri 186 108 
G. Amortisman Giderleri 157 90 
H. Vergi ve Harçlar 1.192 870 
I. Olağanüstü Giderler 0 0 
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu 4.795 164 
K. Diğer Provizyonlar 13.876 17.731 
L. Diğer Faiz Dışı Giderler 5.306 3.210 

VI- NET FAİZ DIŞI GELİRLER (IV-V) (4.636) (12.719) 
VII- VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (IH+VI) 94.538 46.107 
VIII- VERGİ PROVİZYONU 0 
IX- NET KAR/ZARAR (VII- VIII) 94.538 46.107 

- 9 0 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2 0 0 0 Yılı Bilançosu 

AKTİF 31.12.2000 3 
Milyar 

1.12.1999 
TL 

II-

III-
IV-
V-

VI-

VII-

VIII-

IX-

X-
XII-
XIII-

XIV-

XV-

XVI-

XVII-

NAKIT DEĞERLER 
A. Kasa 
B. Efektif Deposu 
C. Diğer 

BANKALAR 
A. T.C. Merkez Bankası 
B. Diğer Bankalar 

1) Yurtiçi Bankalar 
2) Yurtdışı Bankalar 

DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
BANKALARARASI PARA PİYASASI 
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (NET) 

A. Devlet İç Borçlanma Senetleri 
B. Diğer Borçlanma Senetleri 
C. Hisse Senetleri 
D. Diğer Menkul Değerler 

KREDİLER 
A. Kısa Vadeli 
B. Orta ve Uzun Vadeli 

TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) 
A.Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 

1) Brüt Alacak Bakiyesi 
2) Ayrılan Özel Karşılık (-) 

B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 
1) Brüt Alacak Bakiyesi 
2)Ayrılan Özel Karşılık (-) 

C. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 
1) Brüt Alacak Bakiyesi 
2) Ayrılan Özel Karşılık (-) 

FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
A. Kredilerin 
B. Menkul Değerlerin 
C. Diğer 

FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) 
A. Finansal Kiralama Alacakları 
B. Kazanılmamış Gelirler (-) 

MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI 
MUHTELİF ALACAKLAR 
İŞTİRAKLER (NET) 

A. Mali İştirakler 
B. Mali Olmayan İştirakler 

BAĞLI ORTAKLIKLAR (NET) 
A. Mali Ortaklıklar 
B. Mali Olmayan Ortaklıklar 

BAĞLI MENKUL KIYMETLER (NET) 
A. Hisse Senetleri 
B. Diğer Menkul Kıymetler 

SABİT KIYMETLER (NET) 
A. Defler Değeri 
B. Birikmiş Amortismanlar (-) 

DİĞER AKTİFLER 
TOPLAM AKTİFLERİ 

2 0 
2 0 
0 0 
0 0 

85.707 80.215 
58 18 

85.649 80.197 
79.002 26.227 

6.647 53.970 
0 0 

2.150 7.780 
25.597 23.315 
25.597 23.315 

0 0 
0 0 
0 0 

1.994.943 1.494.277 
1.292.950 923.929 

701.993 570.348 
0 0 
0 0 

1.537 0 
(1.537) 0 

0 0 
451 240 

(451) (240) 
0 0 

5.669 6.086 
(5.669) (6.086) 
89.603 75.563 
62.186 43.449 
14.893 10.259 
12.524 21.855 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

7.062 6.261 
978 489 
978 489 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

89.969 0 
0 0 

89.969 0 
3.631 2.438 
4.943 3.167 

(1.312) (729) 
1.031 72 

2.300.673 1.690.410 

- 9 1 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2000 Yılı Bilançosu 

PASİF 31 .12 .2000 3 1 . 
Milyar TL 

VIII-
IX-
X-
XI-

XII-
XIII-

M E V D U A T 
A. Tasarruf Mevduatı 
B. Mevduat Sertifikası 
C. Resmi Kuruluşlar Mevduatı 
D. Ticari Kuruluşlar Mevduatı 
E. Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
F. Bankalar Mevduatı 
G. Döv iz Tevdiat Hesabı 
H. Altın Depo Hesaplan 

B A N K A L A R A R A S I PARA PİYASASI 
A L I N A N KREDİLER 

A. T. C. Merkez Bankası Kredileri 
B. Alman Diğer Krediler 

1) Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 
2) Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 
3) Sermaye Benzeri Krediler 

FONLAR 
ÇIKARILAN M E N K U L KIYMETLER (NET) 

A. Bonolar 
B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
C Tahviller 

FAİZ V E GİDER REESKONTLARI 
A. Mevduatın 
B. Alınan Kredilerin 
C Diğer 

F İ N A N S A L K İ R A L A M A BORÇLARI (NET) 
A. Finansal Kiralama Borçlan 
B. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 

ÖDENECEK VERGİ, RESİM HARÇ V E PRİMLER 
İTHALAT T R A N S F E R EMİRLERİ 
MUHTELİF B O R Ç L A R 
KARŞILIKLAR 

A. Kıdem Tazminatı Karşılığı 
B. Krediler Genel Karşılığı 
C Vergi Karşılığı 
D. Diğer Karşılıklar 

DİĞER PASİFLER 
Ö Z K A Y N A K L A R 

A. Ödenmiş Sermaye 
1) Nominal Sermaye 
2) Ödenmemiş Sermaye (-) 

B. Kanuni Yedek Akçeler 
1) I. ve II. Tertip Kanuni Yedek Akçeler 
2) Emisyon (Hisse Senedi İhraç) Primleri 
3) Diğer Kanuni Yedek Akçeler 

C. İhtiyari Yedek Akçeler 
D. Yeniden Değerleme Fonlan 
E. Değerleme Farklan 
F. Zarar 

1) Dönem Zararı 
2) Geçmiş Yıl Zararlan 

Kar 
Dönem Karı 
Geçmiş Yıl Karları 

TOPLAM PASİFLER 
B İ L A N Ç O DIŞI Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R 
Garanti ve Kefaletler 
Taahhütler 
Döv iz ve Faiz Haddi ile İlgili İşlemler 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 

27 .170 
1.112.707 

99 .673 
1.013.034 

451 .607 
561 .427 

0 
7.091 

388 .127 
0 
0 

388 .127 
57 .212 

0 
34 .664 
22 .548 

0 
0 
0 

1.623 
0 

8.045 
54.108 

2.197 
51.911 

0 
0 

173.130 
398 .120 
345.313 
375 .000 

(29 .687) 
19.148 
18.967 

0 
181 

29 .252 
4 .407 

0 
0 

73 .340 
73 .340 

0 
2 .300.673 

897 .449 
168.672 
46 .009 

682 .768 

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.442 
937 .998 

77.458 
860 .540 
516 .860 
343 .680 

0 
7.091 

230 .650 
0 
0 

230 .650 
32.348 

0 
24.510 

7.838 
0 
0 
0 

357 
0 

8.451 
37 .856 

1.261 
36.595 

0 
0 

123.449 
215 .230 
185.523 
375 .000 

(189.477) 
7.567 
7.386 

0 
181 

19.465 
2.675 

94.538 
94.538 

0 
1.690.410 

677 .490 
153.849 

77.081 
446 .560 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2000 Yılı Gelir Tablosu 

31.12.2000 31.12.1999 
GELİR TABLOSU Milyar TL 

I- FAİZ GELİRLERİ 255.773 178.447 
A. Kredilerden Alınan Faizler 179.147 163.363 

1) TP Kredilerden Alınan Faizler 79.300 108.419 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 79.215 108.366 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 85 53 

2) YP Kredilerden Alınan Faizler 99.725 51.845 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 60.393 29.489 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 39.332 22.356 

3) Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 122 3.099 
4) KKDF'dan Alınan Primler 0 0 

B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler 0 0 
C. Bankalardan Alınan Faizler 40.792 5.955 

1) T. C. Merkez Bankasından 2 0 
2) Yurtiçi Bankalardan 37.790 5.011 
3) Yurtdışı Bankalardan 3.000 944 

D. Bankalararası Para Piyasası İşi. Alınan Faizler 8.614 273 
E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler 21.562 6.631 

1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden 18.599 1.976 
2) Diğer Menkul Kıymetlerden 2.963 4.655 

F. Diğer Faiz Gelirleri 5.658 2.225 
II- FAİZ GİDERLERİ 143.169 79.273 

A. Mevduata Verilen Faizler 0 0 
1) Tasarruf Mevduatına 0 0 
2) Mevduat Sertifikalarına 0 0 
3) Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
4) Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
5) Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
6) Bankalar Mevduatına 0 0 
7) Döviz Tevdiat Hesaplarına 0 0 
8) Altın Depo Hesaplarına 0 0 

B. Bankalararası Para Piyasası İşi. Verilen Faizler 1.511 1.740 
C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 86.951 64.710 

1) T. C. Merkez Bankasına 8.484 6.779 
2) Yurtiçi Bankalara 47.715 38.574 
3) Yurtdışı Bankalara 24.933 10.346 
4) Diğer Kuruluşlara 5.819 9.011 

D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 49.057 9.542 
E. Diğer Faiz Giderleri 5.650 3.281 

III- NET FAİZ GELİRİ (I - II) 112.604 99.174 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2 0 0 0 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 31.12.2000 31.12.1999 
IV- FAİZ DIŞI GELİRLER 153.839 146.689 

A. Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.526 4.202 
1) Nakdi Kredilerden 1.784 3.588 
2) Gayri Nakdi Kredilerden 561 535 
3) Diğer 181 79 

B. Sermaye Piyasası İşlem Karları 3.195 10.315 
C. Kambiyo Karları 138.867 125.525 
D. İştirakler ve Bağlı Ort. Alman Kar Paylan 0 0 
E. Olağanüstü Gelirler 0 0 
F. Diğer Faiz Dışı Gelirler 9.251 6.647 

V- FAİZ DIŞI GİDERLER 193.103 151.325 
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar 8.422 4.971 
1) Nakdi Kredilere Verilen 5.106 3.552 
2) Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0 0 
3) Diğer 3.316 1.419 
B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları 296 64 
C. Kambiyo Zararları 141.357 116.086 
D. Personel Giderleri 4.983 4.128 
E. Kıdem Tazminatı Provizyonu 937 564 
F. Kira Giderleri 282 186 
G. Amortisman Giderleri 237 157 
H. Vergi ve Harçlar 5.404 1.192 
I. Olağanüstü Giderler 0 0 
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu 1.857 4.795 
K. Diğer Provizyonlar 21.587 13.876 
L. Diğer Faiz Dışı Giderler 7.741 5.306 

VI- NET FAİZ DIŞI GELİRLER (IV-V) (39.264) (4.636) 
VII- VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (III+VI) 73.340 94.538 
VIII- VERGİ PROVİZYONU 0 0 
IX- NET KAR/ZARAR (VII- VIII) 73.340 94.538 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2 0 0 1 Yılı Bilançosu 

AKTİF 31.12.2001 31.12.2000 
Milyar TL 

II-

III-
IV-
V-

V I -

VII-

VIII-

IX-

X-
XII-
XIII-

XIV-

XV-

XVI-

XVII-

NAKİT DEĞERLER 
A. Kasa 
B. Efektif Deposu 
C. Diğer 

BANKALAR 
A. T.C. Merkez Bankası 
B. Diğer Bankalar 

1) Yurtiçi Bankalar 
2) Yurtdışı Bankalar 

DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
BANKALARARASI PARA PİYASASI 
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (NET) 

A. Devlet İç Borçlanma Senetleri 
B. Diğer Borçlanma Senetleri 
C. Hisse Senetleri 
D. Diğer Menkul Değerler 

KREDİLER 
A. Kısa Vadeli 
B. Orta ve Uzun Vadeli 

TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) 
A.Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 

1) Brüt Alacak Bakiyesi 
2) Ayrılan Özel Karşılık (-) 

B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 
1) Brüt Alacak Bakiyesi 
2)Aynlan Özel Karşılık (-) 

C. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) 
1) Brüt Alacak Bakiyesi 
2) Ayrılan Özel Karşılık (-) 

FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 
A. Kredilerin 
B. Menkul Değerlerin 
C. Diğer 

FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (NET) 
A. Finansal Kiralama Alacaklan 
B. Kazanılmamış Gelirler (-) 

MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI 
MUHTELİF ALACAKLAR 
İŞTİRAKLER (NET) 

A. Mali İştirakler 
B. Mali Olmayan İştirakler 

BAĞLI ORTAKLIKLAR (NET) 
A. Mali Ortaklıklar 
B. Mali Olmayan Ortaklıklar 

BAĞLI MENKUL KIYMETLER (NET) 
A. Hisse Senetleri 
B. Diğer Menkul Kıymetler 

SABİT KIYMETLER (NET) 
A. Defter Değeri 
B. Birikmiş Amortismanlar (-) 

DİĞER AKTİFLER 

1 

0 
o 

465.877 
134.673 
331.204 

517 
330.687 

0 
132.000 

3.989 
3.989 

0 
0 
0 

3.643.885 
2.229.561 
1.414.324 

0 
0 

296 
(296) 

0 
27.797 

(27.797) 
0 

5.471 
(5.471) 
125.372 
115.104 

7.258 
3.010 

0 
0 
0 
0 

10.816 
1.467 
1.467 

0 
0 
0 
o 

55.002 
0 

55.002 
5.927 
8.211 

(2.284) 
877 

TOPLAM AKTİFLER 4.445.213 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2 0 0 1 Yılı Bilançosu 

MEVDUAT 

A. Tasarruf Mevduatı 

B. Mevduat Sertifikası 

C. Resmi Kuruluşlar Mevduatı 

D. Ticari Kuruluşlar Mevduatı 

E. Diğer Kuruluşlar Mevduatı 

F. Bankalar Mevduatı 

G. Döviz Tevdiat Hesabı 

H. Altın Depo Hesapları 

BANKALARARASI PARA PİYASASI 

ALINAN KREDİLER 

A. T. C. Merkez Bankası Kredileri 

B. Alınan Diğer Krediler 

1) Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 

2) Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 

3) Sermaye Benzeri Krediler 

FONLAR 

ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER (NET) 

A. Bonolar 

B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

C. Tahviller 

FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 

A. Mevduatın 

B. Alınan Kredilerin 

C. Tahvil Faiz Reeskontları 

D.Döviz ve Faiz Had.İlgili İşlemler 

E. Diğer 

FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (NET) 

A. Finansal Kiralama Borçları 

B. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 

ÖDENECEK VERGİ, RESİM HARÇ VE PRİMLER 

İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 

MUHTELİF BORÇLAR 

KARŞILIKLAR 

A. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

B. Krediler Genel Karşılığı 

C. Vergi Karşılığı 

D. Diğer Karşılıklar 

DİÖER PASİFLER 

ÖZKAYNAKLAR 

A. Ödenmiş Sermaye 

1) Nominal Sermaye 

2) Ödenmemiş Sermaye (-) 

B. Kanuni Yedek Akçeler 

1) I. ve II. Tertip Kanuni Yedek Akçeler 

2) Emisyon (Hisse Senedi İhraç) Primleri 

3) Diğer Kanuni Yedek Akçeler 

C. İhtiyari Yedek Akçeler 

D. Yeniden Değerleme Fonları 

E. Değerleme Farkları 

F. Zarar 

t) Dönem Zaran 

2) Geçmiş Yıl Zararları 

Kar 

Donem Kan 

Geçmiş Yıl Karları 

TOPLAM PASİFLER 

BİLANÇO DİŞİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

Garanti ve Kefaletler 

Taahhütler 

Döviz ve Faiz Haddi ile İlgili İşlemler 

0 

0 

2.070.780 

224.276 

1.846.304 

621.118 

936.084 

289.302 

7.091 

979.552 

147.809 

0 

831.743 

83.879 

i) 

32.164 

24.641 

26.171 

3.148 

0 

16.004 

118.381 

4.013 

15.993 

0 

0 

4.445.213 

788.784 

297.271 

89.904 

401.609 

98.375 0 

411.076 173.130 

601.171 398.120 

529.513 345.313 

750.000 375.000 

(220.487) (29.687) 

28.133 19.148 
27.952 18.967 

(1 0 

181 181 

36.805 29.252 

6.720 4.407 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

154.131 73.340 

154.131 73.340 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
2001 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 31.12.2001 31.12.2000 
Milyar TL 

I- FAİZ GELİRLERİ 561.014 255.773 
A. Kredilerden Alınan Faizler 375.238 179.147 

1) TP Kredilerden Alınan Faizler 188.053 79.300 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 187.935 79.215 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 118 85 

2) YP Kredilerden Alınan Faizler 182.950 99.725 
a) Kısa Vadeli Kredilerden 107.752 60.393 
b) Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 75.198 39.332 

3) Takipteki Alacaklardan Alman Faizler 4.235 122 
4) KKDF'dan Alman Primler 0 0 

B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler 0 0 
C. Bankalardan Alınan Faizler 54.319 40.792 

1) T. C. Merkez Bankasından 2.428 2 
2) Yurtiçi Bankalardan 45.545 37.790 
3) Yurtdışı Bankalardan 6.346 3.000 

D. Bankalararası Para Piyasası İşi. Alınan Faizler 52.387 8.614 
E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler 60.347 21.562 

1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden 60.347 18.599 
2) Diğer Menkul Kıymetlerden 0 2.963 

F. Diğer Faiz Gelirleri 18.723 5.658 
II- FAİZ GİDERLERİ 257.852 143.169 

A. Mevduata Verilen Faizler 0 0 
1) Tasarruf Mevduatına 0 0 
2) Mevduat Sertifikalarına 0 0 
3) Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
4) Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
5) Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0 0 
6) Bankalar Mevduatına 0 0 
7) Döviz Tevdiat Hesaplarına 0 0 
8) Altın Depo Hesaplanna 0 0 

B. Bankalararası Para Piyasası İşi. Verilen Faizler 1.311 1.511 
C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 145.481 86.951 

1) T. C. Merkez Bankasına 16.943 8.484 
2) Yurtiçi Bankalara 68.123 47.715 
3) Yurtdışı Bankalara 50.192 24.933 
4) Diğer Kuruluşlara 10.223 5.819 

D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 103.814 49.057 
E. Diğer Faiz Giderleri 7.246 5.650 

III- NET FAİZ GELİRİ (I - II) 303.162 112.604 

- 9 7 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2001 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR TABLOSU 31.12.2001 31.12.2000 
IV- FAİZ DIŞI GELİRLER 456.973 153.839 

A. Alman Ücret ve Komisyonlar 3.064 2.526 
1) Nakdi Kredilerden 2.429 1.784 
2) Gayri Nakdi Kredilerden 362 561 
3) Diğer 273 181 

B. Sermaye Piyasası İşlem Karları 1.793 3.195 
C. Kambiyo Karları 431.984 138.867 
D. İştirakler ve Bağlı Ort. Alınan Kar Payları 0 0 
E. Olağanüstü Gelirler 0 0 
F. Diğer Faiz Dışı Gelirler 20.132 9.251 

V- FAİZ DIŞI GİDERLER 606.004 193.103 
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar 15.605 8.422 

1) Nakdi Kredilere Verilen 14.030 5.106 
2) Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0 0 
3) Diğer 1.575 3.316 

B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları 147 296 
C. Kambiyo Zararları 433.337 141.357 
D. Personel Giderleri 8.612 4.983 
E. Kıdem Tazminatı Provizyonu 1.815 937 
F. Kira Giderleri 468 282 
G. Amortisman Giderleri 416 237 
H. Vergi ve Harçlar 18.284 5.404 
I. Olağanüstü Giderler 0 0 
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu 27.242 1.857 
K. Diğer Provizyonlar 70.613 21.587 
L. Diğer Faiz Dışı Giderler 29.465 7.741 

VI- NET FAİZ DIŞI GELİRLER (IV-V) (149.031) (39.264) 
VII- VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (III+VI) 154.131 73.340 
VIII- VERGİ PROVİZYONU 0 0 
IX- NET KAR/ZARAR (VII- VIII) 154.131 73.340 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
2 0 0 2 Yılı Bilançosu 

MİLYAR TÜRK LİRASI 

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 

AKTİF KALEMLER ( 31/12/2002) (31/12/2001) 

TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. 
1.1 

NAKİT DEÛERLER VE MERKEZ BANKASI 
Kasa 

59 
1 

46 105 
1 

32 

1 

176.175 176.207 
1 

1.2 Efektif Deposu - • 

1.3 T.C. Merkez Bankası 58 46 104 31 176.175 176.206 

11. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 24.415 14.865 39.280 5.219 5.219 

2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 24.415 14.865 39.280 5.219 5.219 

2.1.1 Devlet Tahvili 753 14.865 15.618 2.401 - 2.401 

2.1.2 Hazine Bonosu 23.662 - 23.662 2.818 2.818 
2.1.3 Diğer - • 

2.2 Hisse Senetleri - - -
2.3 Diğer Menkul Değerler -
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 2.901 114.377 117.278 510 432.836 433.346 

3.1 Bankalar 2.901 114.377 117.278 510 432.836 433.346 

3.1.1 Yurtiçi Bankalar 2.901 196 3.097 510 165 675 

3.1.2 Yurtdışı Bankalar 114.181 114.181 432.671 432.671 

3.2 Diğer Mali Kuruluşlar - -
IV. PARA PİYASALARI 351.250 351.250 172.709 172.709 

4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 351.250 - 351.250 172.709 172.709 

4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar -
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar -
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 30.800 30.800 -
5.1 Hisse Senetleri • 

5.2 Diğer Menkul Değerler 30.800 30.800 -
VI. KREDİLER 734.795 2.950.139 3.684.934 777.032 3.990.623 4.767.655 

6.1 Kısa Vadeli 732.511 1.424.474 2.156.985 774.958 2.142.197 2.917.155 

6.2 Orta ve Uzun Vadeli 2.284 1.525.665 1.527.949 2.074 1.848.426 1.850.500 

6.3 Takipteki Krediler 32.353 32.353 43.916 43.916 

6.4 Özel Karşılıklar (-) (32.353) (32.353) (43.916) • (43.916) 

VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 56.602 148.095 204.697 71.965 71.965 

8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 56.602 148.095 204.697 71.965 71.965 

8.1.1 Devlet Tahvili 42.945 148.095 191.040 16.380 • 16.380 

8.1.2 Hazine Bonosu 13.657 13.657 55.585 55.585 

8.1.3 Diğer • • - -
8.2 Diğer Menkul Değerler - • 

IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 1.622 1.622 2.422 2.422 

9.1 Mali İştirakler 1.622 1.622 2.422 2.422 

9.2 Mali Olmayan İştirakler • 

X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLİ ORTAKLIKLAR (Net) - -
10.1 Mali Ortaklıklar - -
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar -
XI. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) - -
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) - - -
12.1 Finansal Kiralama Alacaklan -
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 

XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR -
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 2.644 10.045 12.689 3.199 10.954 14.153 

XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 98.618 44.408 143.026 103.654 60.382 164.036 

15.1 Kredilerin 75.124 26.566 101.690 92.836 57.768 150.604 

15.2 Menkul Değerlerin 19.311 4.156 23.467 9.495 • 9.495 

15.3 Diğer 4.183 13.686 17.869 1.323 2.614 3.937 

XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 8.993 - 8.993 9.019 9.019 

16.1 Defter Değeri 19.772 - 19.772 19.041 19.041 

16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) (10.779) (10.779) (10.022) (10.022) 

XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) • -

17.1 Şerefiye -
17.2 Diğer 

17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) - -

XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.033 763 2.796 1.069 80 1.149 

AKTİF TOPLAMI 1.283.932 3.313.538 4.597.470 1.146.830 4.671.050 5.817.880 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2 0 0 2 Yılı Bilançosu 

MİLYAR TÜRK LİRASI 

PASİF KALEMLER 

:ARİ DÖNEM 
31/12/2002) 

3NCEKİ DÖNEM 

31/12/2001) 

rp yp loplara l'P yp loplara 
I. MEVDUAT 
1.1 Bankalararası Mevduat 
1.2 Tasarruf Mevduatı 
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 
11. PARA PİYASALARI 8.212 8.212 

2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 8.212 8.212 

2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
III. ALINAN KREDtLER 1.738.775 1.738.775 1.923 2.328.960 2.330.883 

3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 196.487 196.487 293.443 293.443 

3.2 Alınan Diğer Krediler 1.542.288 1.542.288 1.923 2.035.517 2.037.440 

3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 594.108 594.108 812.670 812.670 

3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 948.180 948.180 1.923 1.222.847 1.224.770 

IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 657.890 657.890 1.281.645 1.281.645 

4.1 Bonolar 83.056 83 (156 193.393 193.393 

4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
4.3 Tahviller 574.834 574.834 1.088.252 1.088.252 

V. FONLAR 7.092 7.092 9.280 9.280 

VI. MUHTELİF BORÇLAR 21.123 7.555 28.678 13.194 7.745 20.939 

VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 420.254 80.258 500.512 491.526 46.325 537.851 

VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 679 679 4.119 4.119 

IX. FAKTORİNG BORÇLARI 
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 
10.1 Finansal Kiralama Borçlan 
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 56.194 56.194 2 109.745 109.747 

11.1 Mevduatın 
11.2 Alınan Kredilerin 19.262 19.262 2 42.081 42.083 

11.3 Repo İşlemlerinin 
11.4 Diğer 36.932 36.932 67.664 67.664 

XII. KARŞILIKLAR 166.755 166.755 154.890 154.890 

12.1 Genel Karşılıklar 11.188 11.188 20.925 20.925 

12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.667 5.667 5.251 5.251 

12.3 Vergi Karşılığı 
12.4 Sigorta Teknik Karşılıktan (Net) 
12.5 Diğer Karşılıklar 149.900 149.900 128.714 128.714 

XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 328.477 328.477 378.522 378.522 

XIV. AZINLIK HAKLARI 
XV. ÖZKAYNAK LAR 1.104.206 1.104.206 990.004 990.004 

15.1 Ödenmiş Sermaye 657.864 657.864 529.513 • 529.513 

15.2 Sermaye Yedekleri 3.238.157 3.238.157 3.217.048 3.217.048 

15.2.1 Hisse Senedi ihraç Primleri 
15.2.2 1 Iisse Senedi İptal Kârları 
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflas. Göre Endeks. Kaynak. Sermaye Yedekleri 3.238.157 3.238.157 3.217.048 3.217.048 

15.3 Kâr Yedekleri 1.118.209 1.118.209 1.077.486 1.077.486 

15.3.1 Yasal Yedekler 445.243 445.243 422.920 422.920 

15.3.2 Statü Yedekleri 
15.3.3 OlağanUstü Yedekler 672.966 672.966 654.566 654.566 

15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 
15.4 Kâr veya Zarar (3.910.024 (3.910.024 (3.834.043 (3.834.043) 

15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararlan (4.016.083 (4.016.083 (3.460.046 (3.460.046) 

15.4.1.1 Grubun Payı (4.016.083 (4.016.083 (3.460.046 (3.460.046) 

15.4.1.2 Azınlık Payı 
15.4.2 Dönem Net Kâr ve Zaran I06.05Ç IO6.05Ç (373.997 (373.997) 

15.4.2.1 Grubun Payı 
15.4.2.2 Azınlık Payı 

PASİF TOPLAMI 1.720.105 2.877.36 4.597.47( 1.664.93* 4.152.942 5.817.880 

- 1 0 0 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2 0 0 2 Yılı Gelir Tablosu 

M I L Y A R T Ü R K L I R A S ı 
G E L I R VE G I D E R K A L E M L E R I C A R ı D O N E M 

( 31/12/2002) 
Ö N C E K I D Ö N E M 

( 31/12/2001) 
F A I Z G E L I R L E R I 718.606 968.450 

1.1 Kredilerden Alınan Faizler 445.401 628.639 
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 335.875 304.910 
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 335.658 304.707 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 217 203 
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 108.253 316.519 
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 60.755 186.325 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 47.498 130.194 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.273 7.210 
1.1.4 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler -
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler -

1.3 Bankalardan Alınan Faizler 18.439 118.012 
1.3.1 T.C. Merkez Bankasından 1.783 4.166 
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.752 103.685 
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 11.904 10.161 
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alman Faizler 144.388 84.718 
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 67.952 102.743 
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 44.085 34.832 
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 213 -
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 23.654 67.911 
1.6 Diğer Faiz Gelirleri 42.426 34.338 
II. F A I Z G I D E R L E R I 223.066 456.004 
2.1 Mevduata Verilen Faizler - -
2.1.1 Bankalar Mevduatına -
2.1.2 Tasarruf Mevduatına -
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına -

2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplanna - -
2.1.7 Kıymetli Maden Depo 1 lesaplanna - -
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 10 2.981 
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 92.786 260.440 
2.3.1 T.C. Merkez Bankasına 6.086 32.858 
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 44.758 120.861 
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 32.134 89.154 
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 9.808 17.567 
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 124.472 178.872 
2.5 Diğer Faiz Giderleri 5.798 13.711 
III. N E T F A I Z G E L I R I (I - II) 495.540 512.446 
IV. N E T Ü C R E T V E K O M I S Y O N G E L I R L E R I / G I D E R L E R I (-) (4.251) (19.457) 
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.413 5.304 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 2.690 4.170 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 322 656 
4.1.3 Diğer 401 478 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 7.664 24.761 
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 6.621 21.977 
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -

4.2.3 Diğer 1.043 2.784 
V. T E M E T T Ü G E L I R L E R I -
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden - -

5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -
VI. N E T T I C A R I K Â R / Z A R A R 5.343 (8.186) 
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.701 3.661 
6.2 Kambiyo Kâr/Zaran (Net) 3.642 (11.847) 
VII. Y A T ı R ı M A M A Ç L ı M E N K U L D E Ğ E R L E R D E N KÂR/ZARAR 
VIII. D I Ğ E R F A A L I Y E T G E L I R L E R I 39.926 34.099 
IX. F A A L I Y E T G E L I R L E R I T O P L A M ı (III+IV+V+V1+VII+VIII) 536.558 518.902 
X. K R E D I V E D I Ğ E R A L A C A K L A R K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) 94.566 149.098 
XI. D I Ğ E R F A L I Y E T G I D E R L E R I (-) 64.155 94.593 
XII. F A A L I Y E T K Â R ı (IX-X-XI) 377.837 275.211 
XIII. B A Ğ L ı O R T A K L ı K L A R V E I Ş T I R A K L E R D E N K Â R / Z A R A R -
X ı V . N E T P A R A S A L P O Z I S Y O N K A R ( Z A R A R ı ) (-) (271.749) (649.208) 
XV. V E R G I Ö N C E S I K Â R (XII+XIII) 106.088 (373.997) 
X V ı . V E R G I K A R Ş ı L ı Ğ ı (-) -
X V ı ı . V E R G I S O N R A S ı O L A Ğ A N F A A L I Y E T K Â R / Z A R A R ı ( X ı V - X V ) 106.088 (373.997) 
X V ı ı ı . V E R G I S O N R A S ı O L A Ğ A N Ü S T Ü K Â R / Z A R A R (-) (29) -
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar(-) (29) 
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) (29) -
18.2 Olağanüstü Kâra ilişkin Vergi Karşılığı (-) -
XIX. K O N S O L I D A S Y O N D ı Ş ı O R T A K L ı K L A R K Â R / Z A R A R ı (-) 
XX. N E T D Ö N E M K Â R ve Z A R A R ı (-) ( X V ı + X V ı ı + X V ı ı ı ) 106.059 (373.997) 
20.1 Grubun Kân / Zararı -

20.2 Azınlık Haklan Kân / Zaran . -
Hisse Şaşına Kâr / Zarar 

- 1 0 1 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
2003 Yılı Bilançosu 

MİLYAR TÜRK LİRASI 

AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM 
(31/12/2003) 

ÖNCEKİ DÖNEM 
(31/12/2002) 

TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASİ 84 60 144 67 53 120 

1.1 Kasa 6 6 1 1 
1.2 Efektif Deposu - -
1.3 T.C. Merkez Bankası 78 60 138 66 53 119 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 58.307 14.119 72.426 27.819 16.938 44.757 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 58.307 14.119 72.426 27.819 16.938 44.757 
2.1.1 Devlet Tahvili 47.837 14.119 61.956 858 16.938 17.796 
2.1.2 Hazine Bonosu 10.470 10.470 26.961 26.961 
2.1.3 Diğer - -

2.2 Hisse Senetleri - - -
2.3 Diğer Menkul Değerler - - - -
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 18.057 227.661 245.718 3.305 130.324 133.629 
3.1 Bankalar 18.057 227.661 245.718 3.305 130.324 133.629 
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 18.057 348 18.405 3.305 223 3.528 
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 227.313 227.313 130.101 130.101 
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar -
IV. PARA PİYASALARI 305.850 - 305.850 400.223 - 400.223 
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 305.850 - 305.850 400.223 - 400.223 
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 49.728 49.728 35.094 35.094 
5.1 Hisse Senetleri 
5.2 Diğer Menkul Değerler 49.728 49.728 35.094 35.094 
VI. KREDİLER 1.151.696 2.551.182 3.702.878 837.243 3.361.459 4.198.702 
6.1 Kısa Vadeli 1.149.202 1.485.371 2.634.573 834.641 1.623.080 2.457.721 
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 2.494 1.065.811 1.068.305 2.602 1.738.379 1.740.981 

6.3 Takipteki Krediler 33.395 33.395 36.864 36.864 
6.4 Özel Karşılıklar (-) (33.395) (33.395) (36.864) (36.864) 
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI -
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 56.204 98.519 154.723 64.494 168.743 233.237 
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 56.204 98.519 154.723 64.494 168.743 233.237 
8.1.1 Devlet Tahvili 49.886 98.519 148.405 48.933 168.743 217.676 
8.1.2 Hazine Bonosu 6.318 6.318 15.561 15.561 
8.1.3 Diğer 
8.2 Diğer Menkul Değerler -
IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 2.191 - 2.191 1.848 1.848 
9.1 Mali İştirakler 2.191 2.191 1.848 1.848 
9.2 Mali Olmayan İştirakler 
X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) - - -
lü.l Mali Ortaklıklar - - - -
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - -
XI. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) - - -
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) - - -
12.1 Finansal Kiralama Alacaklan -
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) - - - - -
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - - - - - -
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 2.827 8.543 11.370 3.013 11.445 14.458 
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 102.668 49.353 152.021 112.367 50.599 162.966 
15.1 Kredilerin 69.351 20.447 89.798 85.598 30.270 115.868 
15.2 Menkul Değerlerin 30.821 3.783 34.604 22.003 4.735 26.738 
15.3 Diğer 2.496 25.123 27.619 4.766 15.594 20.360 
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 10.871 10.871 10.247 10.247 
16.1 Defter Değeri 23.815 23.815 22.529 22.529 
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) (12.944) (12.944) (12.282) (12.282) 
XVII MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 261 261 
17.1 Şerefiye - -
17.2 Diğer 316 316 -
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) (55) - (55) 
XVIII. DİĞER AKTİFLER 93 298 391 2.317 870 3.187 

AKTİF TOPLAMI 1.709.109 2.999.463 4.708.572 1.462.943 3.775.525 5.238.468 

- 102-



Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
2003 Yılı Bilançosu 

PASİF KALEMLER 

MİLYAR TURK LİRASI 

PASİF KALEMLER 
CARİ DÖNEM 
( 31/12/2003) 

ÖNCEKİ DÖNEM 
( 31/12/2002) PASİF KALEMLER 

TP YP Toplam TP YP Toplam 
MEVDUAT -

1.1 Bankalararası Mevduat - - - -
1.2 Tasarruf Mevduatı - - -

1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı - - -
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı - - - - -

1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı - - -
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı - - -
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesaplan - - -

11. PARA PİYASALAR] 53.311 53.311 9.357 9.357 
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar • - 9.357 9.357 
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alman Borçlar - -
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar • 53.311 53.311 -
III. ALINAN KREDİLER - 1.583.341 1.583.341 1.981.202 1.981.202 
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri - 118.081 118.081 223.882 223.882 
3.2 Alınan Diğer Krediler - 1.465.260 1.465.260 1.757.320 1.757.320 
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan - 523.218 523.218 676.941 676.941 
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 942.042 942.042 1.080.379 1.080.379 
rv. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - 488.760 488.760 749.616 749.616 
4.1 Bonolar - • 94.636 94.636 
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler -
4.3 Tahviller 488.760 488.760 654.980 654.980 
V. FONLAR 7.090 7.090 8.081 8.081 
VI. MUHTELİF BORÇLAR 23.484 7.140 30.624 24.068 8.607 32.675 
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 357.505 135.107 492.612 478.847 91.448 70.295 
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 970 970 774 - 774 
IX. FAKTORİNG BORÇLARI - • 
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) -
10.1 Finansal Kiralama Borçlan • • - -
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - -
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - 38.247 38.247 - 64.029 64.029 
11.1 Mevduatın - - -
11.2 Alınan Kredilerin - 14.707 14.707 21.948 21.948 
11.3 Repo İşlemlerinin - 221 221 -
11.4 Diğer - 23.319 23.319 42.081 42.081 
XII. KARŞILIKLAR 241:949 241.949 190.005 190.005 
12.1 Genel Karşılıklar 16.180 16.180 12.748 12.748 
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.601 6.601 6.457 6.457 
12.3 Vergi Karşılığı 
12.4 Sigorta Teknik Karşılıklan (Net) -
12.5 Diğer Karşılıklar 219.168 219.168 170.800 170.800 
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - 279.292 279.292 374.275 374.275 
XIV. AZINLIK HAKLARI - -
XV. ÖZKAYNAK LAR 1.492.376 1.492.376 1.258.159 1.258.159 
15.1 Ödenmiş Sermaye 657.864 657.864 657.864 657.864 
15.2 Sermaye Yedekleri 600.295 600.295 3.781.356 3.781.356 
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - -

15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârlan ' - • 

15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu - • 

15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu - -
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflas. Göre Endeks. Kaynak. Sermaye Yedekleri 600.295 600.295 3.781.356 3.78L356 
15.3 Kâr Yedekleri - - • 1.274.113 1.274.113 
15.3.1 Yasal Yedekler - - 507.320 507.320 
15.3.2 Statü Yedekleri - - -
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 766.793 766.793 
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri - • -
15.4 Kâr veya Zarar 234.217 234.217 (4.455.174) (4.455.174) 
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararlan - (4.576.020) (4.576.020) 
15.4.1.1 Grubun Payı - - (4.576.020) (4.576.020) 
15.4.1.2 Azınlık Payı 
15.4.2 Dönem Net Kâr ve Zaran 234.217 • 234.217 120.846 120.846 
15.4.2.1 Grubun Payı 234.217 234.217 120.846 120.846 
15.4.2.2 Azınlık Payı -

PASİF TOPLAMI 2.123.374 2.585.198 4.708.572 1.959.934 3.278.534 5.238.468 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2003 Yılı Gelir Tablosu 

MİLYAR TÜRK LİRASI 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM 
( 31/12/2003) 

ÖNCEKİ 
DÖNEM 

( 31/12/2002) 

I. rAİZ GELİRLERİ 542.749 (18.797 

1.1 kredilerden Alınan Faizler »29.892 507.501 

l . l . l İP Kredilerden Alınan Faizler 355.781 382.704 

1.1.1.1 Cısa Vadeli Kredilerden 355.522 382.457 

1.1.1.2 Ona ve Uzun Vadeli Kredilerden 259 247 

1.1.2 YP Kredilerden Alman Faizler 74.033 123.346 

1.1.2.1 Cısa Vadeli Kredilerden 44.182 69.226 

1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 29.851 54.120 

1.1.3 rakipteki Alacaklardan Alınan Faizler 78 1.451 

1.1.4 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 

1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 

1.3 3ankalardan Alınan Faizler 4.001 21.010 

1.3.1 T.C. Merkez Bankasından 89 2.032 

1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.060 5.415 

1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1.852 13.563 

1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 147.925 164.519 

1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 60.141 77.426 

1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 20.277 50.232 

1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 3.027 242 

1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 36.837 26.952 

1.6 Diğer Faiz Gelirleri 790 48.341 

11. 

2.1 

FAİZ GİDERLERİ 

Mevduata Venlcn Faizler 

123.439 254.167 

2.1.1 Bankalar Mevduatına -

2.1.2 Tasarruf Mevduatına 

2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -

2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -

2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 

2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 

2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 

2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 6.762 12 

2.3 Kullanılan Kredilere Venlcn Faizler 55.332 105.723 

2.3.1 T.C. Merkez Bankasına 2.671 6.936 

2.3.2 Yurtiçi Bankalara 24.442 50.998 

2.3.3 Yurtdışı Bankalara 22.882 36.614 

2.3.4 Diğer Kuruluşlara 5.337 11.175 

2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 60.287 141.826 
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2.5 Diğer Faiz Giderleri 1.058 6.606 

III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 519.310 564.630 

IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ (2.593) (4.844) 

4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.647 3.889 

4.1.1 Nakdi Kredilerden 4.043 3.065 

4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 185 367 

4.1.3 Diğer 419 457 

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 7.240 8.733 

4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 6.133 7.544 

4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 

4.2.3 Diğer 1.107 1.189 

V. TEMETTÜ GELİRLERİ 

5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden • 

5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden • -

VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 4.484 6.088 

6.1 Sermaye Piyasası işlemleri Kâr/Zaran (Net) 3.036 1.938 

6.2 Kambiyo Kâr/Zaran (Net) 1.448 4.150 

VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR 

VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 34.779 45.493 

IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VIİ+VIII) 555.980 611.367 

X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 108.689 107.751 

XI. DİÖER FALİYET GİDERLERİ (-) 51.107 73.100 

XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 396.184 430.516 

XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 

x r v . NET PARASAL POZİSYON KAR/(ZARARI) (161.967) (309.637) 

XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 234.217 120.879 

XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 

XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARAR] (XV-XVI) 234.217 120.879 

XVIII. 

18.1 

VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 

Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 

(33) 

(33) 

18.1.1 Olağanüstü Gelirler -

18.1.2 

18.2 

Olağanüstü Giderler (-) 

Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 

(33) 

XIX. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) 

XX. N E T DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVII+XVIII+XıX) 234.217 120.846 

20.1 Grubun Kârı / Zararı 

20.2 Azınlık Haklan Kârı / Zararı 
Hisse Başına Kâr / Zarar 

- 1 0 5 -



Türkiye İhracat Kredi Bankası A . Ş . 
2004 Yılı Bilançosu 

MİLYAR TURK LİRASI 
AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM 

(31/12/2004) 
ÖNCEKİ DÖNEM 

(31/12/2003) 
TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. NAKİT DEÛERLER VE MERKEZ BANKASI 72 20 92 96 68 164 

1.1. Kasa 7 7 
1.2.Efektif Deposu - -
1.3.T.C Merkez Bankası 72 20 92 89 68 157 
1.4.Diğer - -
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEÛERLER (Net) 93.594 26.708 120.302 66.377 16.073 82.450 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 93.594 26.708 120.302 66.377 16.073 82.450 
2.1.1.Devlet Tahvili 88.380 26.708 115.088 54.458 16.073 70.531 
2.l.2.Ilazine Bonosu 5.214 5.214 11.919 11.919 
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 
2.2.Hisse Senetleri -
2.3.Diğer Menkul Değerler - -
III. BANKALAR VE DİÛER MALİ KURULUŞLAR 156.950 297.359 454.309 20.556 259.170 279.726 
3.1. Bankalar 156.950 297.359 454.309 20.556 259.170 279.726 
3.1.1.Yurtiçi Bankalar 136.950 42 136.992 20.556 396 20.952 
3.1.2.Yurtdışı Bankalar 20.000 297.317 317.317 258.774 258.774 
3.1.3. Yurtdışı Merkez ve Şubeler -

3.2.Diğer Mali Kuruluşlar -
IV. PARA PİYASALARI 59.650 59.650 348.180 - 348.180 
4.1 .Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 59.650 59.650 348.180 348.180 
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - -

4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEÛERLER (Net) 22.426 22.426 56.610 56.610 
5.1.Hisse Senetleri - -
5.2.Diğer Menkul Değerler - 22.426 22.426 56.610 56.610 
VI. KREDİLER 1.353.561 2.119.948 3.473.509 1.311.093 2.904.272 4.215.365 
6.1.Kısa Vadeli 1.351.523 1.587.830 2.939.353 1.308.254 1.690.950 2.999.204 
6.2.Orta ve Uzun Vadeli 2.038 532.118 534.156 2.839 1.213.322 1.216.161 
6.3.Takipteki Krediler 37.643 - 37.643 38.017 38.017 
6.4.Özel Karşılıklar (-) (37.643) (37.643) (38.017) (38.017) 
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 88.238 71.998 160.236 63.983 112.154 176.137 
8.1 .Devlet Borçlanma Senetleri 88.238 71.998 160.236 63.983 112.154 176.137 
8.1.1.Devlet Tahvili 70.384 71.998 142.382 56.791 112.154 168.945 
8.1.2.Hazine Bonosu 17.854 17.854 7.192 - 7.192 
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - -
8.2.Diğer Menkul Değerler 
IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.895 3.895 2.494 2.494 
9.1 Mali İştirakler 3.895 3.895 2.494 2.494 
9.2.Mali Olmayan İştirakler -
X. BAÛLI ORTAKLIKLAR (Net) - -
10.1.Mali Ortaklıklar - - - -

!0.2.Mali Olmayan Ortaklıklar - - - -
XI. DİÛER YATIRIMLAR (Net) - - -
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) -
12.1 Finansal Kiralama Alacaklan -
12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) 
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR -
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 3.278 7.652 10.93ü 3.218 9.725 12.943 
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 85.923 58.766 144.689 116.877 56.184 173.061 
15.1. Kredilerin 57.226 23.599 80.825 78.949 23.277 102.226 

15.2.Menkul Değerlerin 24.935 2.799 27.734 35.087 4.30') 39.394 
15.3.Diğer 3.762 32.368 36.13C 2.841 28.600 31.441 
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 10.283 10.283 12.376 12.376 
16.1.Defter Değeri 26.091 26.091 27.111 27.111 
16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (15.808 - (15.808 (14.735 (14.735) 
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 21C 21C 29' 297 
17.1.Şerefiye 
17.2.Diğcr 363 363 36C 360 
17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (153 (153 (63 (63) 
XVIII. DİÛER AKTİFLER 13' 46* 60f 10c 341 446 
AKTİF TOPLAMI 1.855.79 2.605.34i 4.461.13( 1.945.653 3.414.59c 5.360.249 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Bilançosu 

MİLYAR TÜRK LİRASI 
PASİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 

(31/12/2004) (31/12/2003) 
TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. MEVDUAT -

1.1.Bankalararası Mevduat - -
1.2.Tasarruf Mevduatı - - - -

1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı • - - -

1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı - - - - -

1.5. Diğer Kuruluşlar Mevduatı - - -
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı - - - -
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesaplan - -
II. PARA PİYASALARI - - 60.689 60.689 
2.1.Bankalararası Para Piyasalanndan Alınan Borçlar - -
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar - - -
2.3.Rcpo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar - 60.689 60.689 
III. ALINAN KREDİLER 1.000 1.345.792 i .346.792 - 1.802.479 1.802.479 
3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri • 71.714 71.714 134.424 134.424 
3.2.Alınan Diğer Krediler 1.000 1.274.078 1.275.078 - 1.668.055 1.668.055 
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.000 471.606 472.606 595.633 595.633 
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 802.472 802.472 1.072.422 1.072.422 
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 467.964 467.964 556.406 556.406 
4.1.Bonolar - - -

4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
4.3.Tahviller 467.964 467.964 556.406 556.406 
V. FONLAR 7.090 7.090 8.072 8.072 
VI. MUHTELİF BORÇLAR 12.887 5.360 18.247 26.734 8.128 34.862 
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 342.497 107.495 449.992 406.985 153.806 560.791 
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 505 - 505 1.104 1.104 
IX. FAKTORİNG BORÇLARI -
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) - -
IÜ.1 .Finansal Kiralama Borçlan • 

10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - -

XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 89 39.887 39.976 43.540 43.540 
11.1.Mevduatın - -

11,2.Alınan Kredilerin 89 15.158 15.247 16.742 16.742 
11.3.Repo İşlemlerinin - - 252 252 
11,4.Diğer 24.729 24.729 - 26.546 26.546 
XII. KARŞILIKLAR 146.734 - 146.734 275.435 275.435 
12.1.Genel Karşılıklar 15.247 15.247 18.419 18.419 
12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.716 7.716 7.515 7.515 
12.3.Vergi Karşılığı 
12.4.Sigorta Teknik Karşılıklan (Net) -

12.5.Diğer Karşılıklar 123.771 123.771 249.501 249.501 
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - 267.408 267.408 - 317.947 317.947 
XIV. ÖZKAYNAKLAR 1.716.428 1.716.428 1.698.924 1.698.924 
14.1.Ödenmiş Sermaye 657.864 - 657.864 657.864 657.864 
14.2.Sermaye Yedekleri 774.427 774.427 774.427 774.427 
14.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri -
l4.2.2.Hisse Senedi İptal Kârlan - - - -
14.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu - • • 

14.2.4.Yeniden Değerleme Fonu -
14.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı 
14.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 
14.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 774.427 - 774.427 774.427 774.427 
14.3.Kâr Yedekleri 74.464 - 74.464 -
14.3.1.Yasal Yedekler 24.926 24.926 -
14.3.2.Statü Yedekleri -
14.3.3.Olağanüstü Yedekler 49.538 49.538 - -
14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 
14.4.Kâr veya Zarar 209.673 209.673 266.633 - 266.633 
14.4.1 .Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararlan 
14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zaran 209.673 209.673 266.633 266.633 
PASİF TOPLAMI 2.227.230 2.233.906 4.461.136 2.417.254 2.942.995 5.360.249 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

M İ L Y A R T Ü R K L İ R A S I 
GELİR VE GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 

01/01/2004-31/12/2004) (01/01/2003-31/12/2003) 
1. FAİZ GELİRLERİ 481.231 731.707 
I.l Credilcrdcn Alınan Faizler 314.887 489.390 
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 247.903 405.022 
1.1.1.1 Cısa Vadeli Kredilerden 247.691 404.727 
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 212 295 
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 66.717 84.279 
1.1.2.1 Cısa Vadeli Kredilerden 48.619 50.297 
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 18.098 33.982 
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 267 89 
1.1.4 Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 
1.3 lankatardan Alınan Faizler 13.150 4.555 
1.3.1 T.C. Merkez Bankasından 101 
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 10.549 2.345 
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 2.601 2.109 
1.4 'ara Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 66.168 168.398 
1.5 vlenkul Değerlerden Alınan Faizler 86.520 68.465 
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 33.547 23.083 
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 4.644 3.446 
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 48.329 41.936 
1.6 Oiğer Faiz Gelirleri 506 899 
II. FAİZ GİDERLERİ 113.124 140.523 
2.1 Mevduata Verilen Faizler 
2.1.1 bankalararası Mevduata 
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 8.073 7.698 
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 48.125 62.990 
2.3.1 T.C. Merkez Bankasına 1.794 3.041 
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 21.448 27.825 
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 19.930 26.048 
2.3.4 Yurtdışı Merkez ve Şubeler 
2.3.5 Diğer Kuruluşlara 4.953 6.076 
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 56.862 68.631 
2.5 Diğer Faiz Giderleri 64 1.204 
III. NET FAİZ GELİRİ (1 -11) 368.107 591.184 
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ (7.760) (2.952) 
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.048 5.290 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 474 4.603 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 37 211 
4.1.3 Diğer 537 476 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 8.808 8.242 
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 8.396 6.982 
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 
4.2.3 Diğer 412 1.260 
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 
5.1 Alım Salım Amaçlı Menkul Değerlerden 
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 
VI. NET TİCARİ KÂR /ZARAR 12.627 5.105 
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (Net) 9.136 3.456 
6.1.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 27.592 3.463 
6.1.1.1 Türev Finansal Araçlardan Kârlar 26.490 
6.1.1.2 Diğer 1.102 .3.463 
6.1.2 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) (18.456) (7) 
6.1.2.1 Türev Finansal Araçlardan Zararlar (18.456) (7) 
6.1.2.2 Diğer 
6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net) 3.491 1.649 
6.2.1 Kambiyo Kârı 267.092 472.136 
6.2.2 Kambiyo Zararı (-) (263.601) (470.487) 
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 187.790 39.592 
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (1H+IV+V+VI+V1I) 560.764 6.32.929 
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (81.194) (123.732) 
X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (73.701) (58.180) 
XI. FAALİYET KÂRI (VII1-IX-X) 405.869 451.017 
XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR 
XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI (196.196) (184.384) 
XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XI1+XIII) 209.673 266.633 
XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) 
XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) 209.673 266.633 
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 
17.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 
17.1.1 Olağanüstü Gelirler 
17.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 
17.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 
XVIII NET DÖNEM KÂRI/ZARARİ (XVI+XVII+XV1I1) 

Hisse Başına Kâr / Zarar 
209.673 266.633 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2005 Yılı Bilançosu 

AKTİF KALEMLER 

BİN YENİ 1TJRK LİRASI (YTL) 

AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM 

(31/12/2005) 

ÖNCEKİ DÖNEM 

(31/12/2004) 

AKTİF KALEMLER 

TP YP Toplam TP YP Toplam 
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASİ 52 19 71 72 20 92 
1.1.Kasa 6 6 ü . 0 
1.2.Efektif Deposu 
I.3.T.C. Merkez Bankası 46 19 65 72 20 92 
1.4. Diğer 
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 116.742 8.588 125.330 93.594 26.708 120.302 
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 116.742 8.588 125.330 93.594 26.708 120.302 
2.1.1.Devlet Tahvili 99.014 8.588 107.602 88.380 26.708 115.088 
2 1 2.1 lazine Bonosu 17.728 17.728 5.214 5.214 
2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 
2.2.Hisse Senetleri 
2.3.Diğer Menkul Değerler -

III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 116.063 33.285 149.348 156.950 297.359 454.309 
3.1 .Bankalar 116.063 33.285 149.348 156.950 297.359 454.309 
3.1.1.Yurtiçi Bankalar 86.633 46 86.679 136.950 42 136.992 
3.1.2.Yurtdışı Bankalar 29.430 33.239 62.669 20.000 297.317 317.317 
3.1,3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler 
3.2.Diğer Mali Kuruluşlar 
IV. PARA PİYASALARI 9.800 9.800 59.65Ü • 59.650 
4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 9.800 9.80C 59.650 59.650 
4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 
V. SATILMAYA HAZİR MENKUL DEĞERLER (Net) 10.808 10.808 22.426 22.426 
5.1 .Hisse Senetleri 
5.2.Diğer Menkul Değerler 10.808 10.808 22.426 22.426 
VI. KREDİLER 1.407.656 1.512.540 2.920.196 1.353.561 2.119.948 3.473.509 
6.1.Kısa Vadeli 1.404.520 1.253.304 2.657.824 1.351.523 1.587.830 2.939.353 
6.2.0rta ve Uzun Vadeli 3.136 259.236 262.372 2.038 532.118 534.156 
6.3.Takipteki Krediler 39.617 39.617 37.643 37.643 
6.4.Özel Karşılıklar (-) (39.617) (39.617) (37.643) (37.643) 
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) 106.132 70.820 176.952 88.238 71.998 160.236 
8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 106.132 70.820 176.952 88.238 71.998 160.236 
8.1.1.Devlet Tahvili 91.886 70.820 162.706 70.384 71.998 142.382 
8.1.2.Hazine Bonosu 14.246 14.246 17.854 17.854 
8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 
8.2.Diğer Menkul Değerler 
IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 5.060 5.060 3.895 3.895 
9.1.Mali İştirakler 5.060 5.060 3.895 3.895 
9.2.Mali Olmayan İştirakler 
X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLİ ORTAKLİKLAR (Net) 
10.1.Mali Ortaklıklar 
10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar 
XI. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) 
XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 
12.1 Finansal Kiralama Alacaklan 
12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) • 

XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 3.004 8.370 11.374 3.278 7.652 10.930 
XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 67.824 31.374 99.198 85.923 58.766 144.689 
IS. 1.Kredilerin 39.961 22.051 62.012 57.226 23.599 80.825 
15.2.Menkul Değerlerin 26.824 3.063 29.887 24.935 2.799 27.734 
15.3.Diğer 1.039 6.260 7.299 3.762 32.368 36.130 
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 9.473 9.473 10.283 10.283 
16.1.Defter Değeri 26.033 26.033 26.091 26.091 
16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (16.560) (16.560) (15.808) (15.808) 
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 119 119 210 210 
17.1 .Şerefiye 
17.2.Diğer 363 363 363 363 
17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (244) (244) (153) (153) 
XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ 0 0 0 0 0 0 
XIX. DİĞER AKTİFLER 361 36 397 137 468 605 
AKTİF TOPLAMI 1.842.286 1.675.840 3.518.126 1.855.791 2.605.345 4.461.136 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2005 Yılı Bilançosu 

BİN YENİ TÜRK LİRASI (YTL) 

PASİF KALEMLER CARİ DÖNEM 

(31/12/2005) 

ÖNCEKİ DÖNEM 

(31/12/2004) 

TP YP Toplam TP YP Toplam 

1. MEVDUAT - -

1.1 .Bankalararası Mevduat - -

1.2.Tasarruf Mevduatı -

1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı -
1 ATicari Kuruluşlar Mevduan -
1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı - -
1.6.Döviz Tevdiat Hesabı - -
1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesaplan -

II. PARA PİYASALARI 
2.1 .Bankalararası Para Piyasalanndan Alınan Borçlar - -
2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 
2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar -
III. ALINAN KREDİLER 660.674 660.674 1.000 1.345.792 1.346.792 

3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.378 1.378 71.714 71.714 
3.2.Alınan Diğer Krediler 659.296 659.296 1.000 1.274.078 1.275.078 

3.2.1. Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 13.458 13.458 1.000 471.606 472.606 
3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 645.838 645.838 802.472 802.472 

IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 467.964 467.964 

4.1.Bonolar -

4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler -
4.3. Tahviller 467.964 467.964 

V. FONLAR 7.090 7.090 7.090 7.090 
VI. MUHTELİF BORÇLAR 7.580 5.420 13.000 12.887 5.360 18.247 

VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 344.156 187.601 531.757 342.497 107.495 449.992 
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 780 780 505 505 

IX. FAKTORİNG BORÇLARI -
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 
10.1.Finansal Kiralama Borçlan 
10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 12.382 12.382 89 39.887 39.976 

11.1 .Mevduatın -
11.2.Alınan Kredilerin 7.605 7.605 89 15.158 15.247 

11.3.Repo İşlemlerinin 
11 ADiğcr 4.777 4.777 24.729 24.729 

XII. KARŞILIKLAR 71.798 7 71.805 146.734 - 146.734 

12.1.Genel Karşılıklar 12.635 12.635 15.247 15.247 
12.2.Kıdcm Tazminatı Karşılığı 9.648 9.648 7.716 7.716 

12.3.Vcrgi Karşılığı 
12.4.Sigorta Teknik Karşılıklan (Net) 
12.S.Diğer Karşılıklar 49.515 7 49.522 123.771 - 123.771 
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 269.160 269.160 267.408 267.408 

XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ - -
XV. ÖZKAYNAKLAR 1.949.739 1.739 1.951.478 1.716.428 1.716.428 

15.1 .Ödenmiş Sermaye 657.864 657.864 657.864 - 657.864 

15.2.Sermaye Yedekleri 774.873 1.739 776.612 774.427 774.427 

15.2.1 .Hisse Senedi İhraç Primleri -
15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları - - - -
15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu 446 1.739 2.185 -
15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu - -
15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı 
15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 774.427 774.427 

15.2.7.Ödenmiş serm.enflasyon Düzeltme Farkı - 774.427 774.427 
l5.3.Kâr Yedekleri 155.163 155.163 74.464 74.464 

15.3.1.Yasal Yedekler 46.354 46.354 24.926 24.926 

15.3.2.Statü Yedekleri 
15.3.3.0lağanüstü Yedekler K6.06C 86.06ı 49.538 49.538 

15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 22.743 22.743 
15.4.Kâr veya Zarar 361.83? 361.83Ç 209.673 209.673 
15.4.1 .Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararlan 
15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zaran 361.83' 361.83' 209.673 209.673 
PASİF TOPLAMI 2.381.143 1.136.983 3.518.12* 2.227.23( 2.233.90f 4.461.136 

- 110-



Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2005 Yılı Gelir Tablosu 

B İ N Y E N İ T U R K L İ R A S I 

G E L İ R V E G İ D E R K A L E M L E R İ C A R İ D Ö N E M Ö N C E K İ D Ö N E M 

( 0 1 / 0 1 / 2 0 0 5 - 3 1 / 1 2 / 2 0 0 5 ) ( 0 1 / 0 1 / 2 0 0 4 - 3 1 / 1 2 / 2 0 0 4 ) 

1. FAİZ G E L İ R L E R İ 376.640 481.231 
1.1 .K rcdı lerden Al man Faizler 272.47S .314.887 
1.1.1 .TPKrcdilerdeııAlınanFaizler 214.814 247.90.3 
1.1.1.1. Kısa Vadeli Kredilerden 214.561 247.691 
1.1.1.2.0rıavcUzunVadeliKredilcrden 253 212 
1.1.2.YPKredilerdenAlınanFaizler 57.225 66.717 
1.1.2.1. Kısa Vadel ı Kredi 1 erden 47.217 48.619 
1.1.2.2.0rlav eUzun Vadeli Kredilerden 10.008 18.098 
1.1.3.TakiptekiAlacaklardanAlınanFaizler 4.39 267 
1.1 AKaynakKul .DcstcklcmeFonundanAiınanPrimler 
1.2.ZorunluKarşılıklardanAlınanFaizlcr 
1 3 .Bankalardan Al ınanlaız ler 27.830 13.150 
1.3.1 .T.C.MerkezBankasından 
1 3.2. YurlıçıBankalardan 16.009 10.549 
1 3.3.YurtdışıBankalardan 11.821 2.601 
1.3.4.YurtdtşıMcrkezvcŞubeler 
I.4.ParaPiyasasıtşlcmlerindcnAlınanFaizler 17.380 66.168 
1.5. Menkul DcğcrlerdenAlınanFaizler 58 .167 86.520 
1.5.1 .Al ımSaumAmaçl ıMcnkulDeğerlcrden 24.759 33.547 
l .5 .2 .Sal ı lmayal lazırMenkul Değerlerden 2.668 4.644 
1.5.3. VadcycKadarEldeTutulacakMcııkul Değerlerden 30.74C 48.329 
1,6.DiğerFaizGclirleri 785 506 
l l .FAİZGİDERLERİ 73.332 113.124 
2.1.Mevduata VcrilenFaizler 
2.1.1 .BankalararasıMevduala 
2.1.2.TasarrufMevduauna 
2.1.3 .ResmiKumluşIarMcvdualına 
2.1.4.1 icarıKuruluşlarMevduauna 
2.1 .5.DiğerKuruluşlarMcvduaÜna 
2.1 .ö.DövizTcvdialHcsaplarıı ıa 
2 .1J .Kıymetl iMadenDepoHcsaplarına 
2.2.ParaPiyasasıişlcmlcrine VcrilenFaizler 9.I3C 8.073 
2.3.KullanılaııKredilcrc VcrilenFaizler 57.124 48.125 
2.3.1 .T.C.McrkezBankasına 878 1.794 
2.3.2.YurtiçiBankalara 11.813 21.448 
2.3.3.YurldışıBankalara 34.866 19.930 
2.3.4.YurtdışıMerkczveŞubeler 
2.3.5.DiğerKuruluslara 9.567 4.953 
2.4.İhraç EdilenMcnkulKıymcUereVerilenFaizler 7.028 56.862 
2.5.DiğcrFaizGidcrIcri 50 64 
IIINETFAİZGELİRİ(I-II) 303.308 368.107 
1V.NETÜCRETVEKOMİSYONGELİRLERİ (1 .146) (7.760) 
4.1 .AlınanÜcrelveKc-misyonlar 1.205 1.048 
4.1.1. N akdi Kredi Icrdeıı 760 474 
1.1.2.GayriNakdiKrediterdcn 67 37 
4.1.3.Diğer 378 537 
4.2.Veri lenÜcreıveKomisyonlar 2.351 8.808 
4.2.1 .Nakdi Kredilere Verilen 1.960 8.396 
4.2.2.GayriNakdiKredilercVcrilcn 
4.2.3.Diğcr 391 412 
V.TEMETTÜGELİRLERJ 
>.l Al ımSalımAmaçI t Men kul Değerlerden 
5.2.SatılmayaHazırMcnkulDeğerlerden 
V I . N E T T İ C A R İ K Â R / Z A R A R 9.895 12.627 
6.1.SermayePiyasasıİşlemleriKâr/Zararı(Nel) (8.484) 9.136 
5.1.1 .SermayePiyasasıİşlemleriKârı 28 .924 27.592 
5.1.1.1 Türev Finansal A raçlardanKârlar 27.925 26.490 
5 .1 .1 .2 .DığcrScrmayc Piyasasılş lenılen Kârı 9 9 9 1.102 
5.1,2.ScrmaycPi yasasıİşlcnılcriZararı(-) (37 .408) (18.456) 
5.1.2.1 .TürevFinansalAraçlardanZararlar (37.408) (18.456) 
S. 1.2.2.DiğerSermaycPiyasasılşlemleriZararı 
5.2.KambiyoİşlcmlerindenKâr/Zararı(Nel) 18.379 3.491 
S.2.1.KambiyoKârı 140.001 267.092 
5.2.2.KambiyoZararı(-) (121 .622) (263 .601) 
VII .DİGERFAALİYETGELİRLERİ 118.293 187.790 
V1I1 .FAALİYETGELİRLERİT0PLAMI(I1I+IV+V+VI+VII) 430 .35( 560.764 
I X . K R E D İ V E D İ Ğ E R A L A C A K L A R K A R Ş I L I û l ( ) (6.458) (81.194) 
X.DİĞERFALİYETGİDERLERİ(- ) (62.053) (73.701) 
XI.FAALİYETKÂR1(V1II-IX-X) 361.839 405.869 
X I I . B A G L I 0 R T A K L I K L A R V E İ Ş T İ R A K L E R D E N K Â R / Z A R A R 

XIII .NETPARASALPOZİSYON K Â R / Z A R A R İ (196.196) 
XIV.VERGİÖNCESİKÂR(XI+XII+XIII ) 361.839 209 .673 
XV.VERGİKARŞIL1ĞI(+/ - ) 
1 5.1 Can Vergi Karşı lığı 
15.2ErtelenmişVergiKarşıl ıgı 
X V I . V E R G İ S O N R A S I O L A Ğ A N F A A L İ Y E T K Â R / Z A R A R l ( X I V + X V ) 361.839 209 .673 
X VII. V E R G İ S O N R A S I O L A C A N Ü S T Ü K Â R / Z A R A R 

17.1. VcrgiÖnccsiOlağanustüNetKâr/Zarar 
17.1.1.0lağanüslüGelırlcr 
17.1.2.0lağanüstüGidcrlcr(-) 
17.2.0lağanüslüKâraİlişkinVergiKarşıl ığı(-) 
X V l I L N E T D Ö N E M K Â R v e Z A R A R l ( X V I + X V I I ) 361.839 209.673 
FtisseBaşınaKâr/Zarar 550,02 318 ,72 
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SAYI: 5 
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
3'üncü Yasama Yılının 19/11/2008 tarihli 8'inci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

ı . T O P L U B A K ı Ş 

Yirminci yüzyıla kadar uluslararası ticarette, devletlerin birbirlerinden imtiyaz alma ve 
imtiyaz tanıma yöntemi geçerli olmuş, bu yöntemle güçlü devletler kendilerine belli konular 
ve bölgelerde rekabet üstünlüğü ve ticari güvencelerle önemli avantajlar sağlamışlardır. 

Dünyada imparatorlukların sona ermesi ve ticaretin liberalleşmeye başlamasıyla 
rekabet ön plana çıkmıştır. Rekabette ise alıcıya tanınan cazip ödeme koşulları, vadeli 
satışların finansmanı ve sağlanan finansmanın sigorta edilerek güvence altına alınması 
belirleyici olmuştur. Bu gelişmeler sonunda dünyada eximbanklar (ihracat kredi ve garanti 
bankaları) ortaya çıkmaya başlamıştır. 

İhracatın finansmanına kredi desteği veren, ihracat kredi sigortası veya garantisi 
sağlayan eximbanklar genel olarak devletler tarafından kurulmuşlardır. İhracat bedellerinin 
ticari ve politik nedenlerden tahsil edilmemesi riskine karşı ihracat kredi sigortası veya 
garantisi sağlamak üzere ilk ortaya çıkan kurumların başlıcaları; 1917 yılında Almanya'da 
kurulan HERMES, 1919 yılında İngiltere'de kurulan ECGD, 1921 yılında Belçika'da kurulan 
OND ve 1925 yılında Hollanda'da kurulan NCM olarak sıralanabilir. 

Kıta Avrupa'sında gelişmiş ticari bankacılık; ihracatın finansmanını sağladığından, 
kurulan eximbanklar ağırlıklı olarak ihracat kredi sigortası ve garantisi faaliyetlerini öne 
çıkarmışlardır. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya'da eximbanklar yaygınlaşmaya başlamış; 
gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda banka kurulmuştur. Bu ülkelerde ticari bankacılık 
yeterince gelişmemiş durumda bulunduğundan, kurulan bankalar kredi sigortası ve garantisi 
yanında çeşitli kredi programları ile ihracatın finansmanını da üstlenmişlerdir. 

Türkiye'de ihracatın kamu kesimi tarafından desteklenmesi girişimleri 1930'lu 
yıllarda başlamış, ancak 1957 yılında yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 
ihracatın sigorta edilmesi imkanı sağlanabilmiştir. 

Kalkınma planlarında ihracat kredi sigortasının geliştirilmesi öngörülmesine rağmen, 
1987 yılına kadar ihracat sigortası gerçekleştirecek bir birim kurulamamıştır. 
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Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi 
Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında 
25.03.1987 tarih ve 3332 sayılı Kanun, 31.03.1987 tarih ve 19417 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 2, 3 ve 4üncü maddeleriyle Devlet Yatırım 
Bankasının, tüzel kişiliğinin devam etmesi kaydıyla; mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile 
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurtiçi yatırım malı imalat ve satışının 
kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel 
hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden 
düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. 

KİT'lerin yatırımları için ihtiyaç duydukları kredileri sağlamak üzere 12.03.1964 tarih 
ve 441 sayılı Kanunla kurulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası 
(Türk Eximbank) Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar'a ilişkin 87/11914 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan, 21.08.1987 tarih ve 19551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Banka statüsü bu karara göre yeniden düzenlenmiştir. Karar'ın 8inci 
maddesinde Banka'nın amacı, "İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin 
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası 
ticarette paylarının artırılması girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve 
yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik 
yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir." şeklinde tanımlanmış; 
belirlenen amacın gerçekleştirilmesi için yapabileceği işler sıralanmıştır. Bu amacı 
gerçekleştirmek üzere örgütlenen ve çalışmaya başlayan Banka, 1987 yılından buyana 
ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve ülkeye 
önemli katkılar sağlamaktadır. 

1934 yılında ihracat kredisi ve sigortası konusunda Fransa, İtalya, İspanya ve 
İngiltere'de faaliyet gösteren 4 büyük eximbank, BERNE UNION ( The International Union 
Of Credit And Investment Insurers) adıyla bir birlik oluşturmuşlardır. Birliğin amacı özet 
olarak; İhracat Kredi sigortası esaslarının uluslararası alanda kabulü ve uluslararası ticaretin 
gelişmesi için kredi şartlarının belirli kıstaslar çerçevesinde düzenlenmesi, uygun bir yatırım 
ortamı yaratmak amacıyla uluslararası işbirliğinin sağlanması, yurtdışı yatırım sigortası 
esaslarının oluşturulması ve geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Türk Eximbank, BERNE UNION'a 1994 yılına girmiştir. Birlik üyeleri politik ve 
ticari risklerin değerlendirilmesine ilişkin her türlü bilgileri paylaşmakta, faaliyetlerini buna 
göre düzenlemektedirler. BERNE UNION'a Dünya Ticareti'nin % 80'ini gerçekleştiren 41 
ülkede yerleşik 52 banka üye bulunmaktadır. 

Dünyada eximbankların uyguladığı zarar verici boyutlardaki rekabetin önlenmesi için 
1973 yılından bu yana OECD çatısı altında bazı düzenlemeler yapılmış ve anlaşmalar 
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar sonunda iki yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde verilen 
kredilere uygulanacak faiz, vade, kredilendirme oranı ve geri ödemelere ilişkin esaslar 
düzenlenmiştir. 

Türk Eximbank faaliyetlerini yukarıda belirtilenler yanında, uluslararasında oluşan 
konuya ilişkin kurallar çerçevesinde yürütmektedir. 

Birlik üyelerinin ülkelerinin statüleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tümü 
devlete ait olan ihracat destek kuruluşlarının bir kısmı doğrudan bir bakanlığa bağlı devlet 
dairesi şeklinde faaliyet göstermekte, bir kısmı özerk yapıda anonim şirket statüsünde 
teşkilatlandırılmış bulunmaktadır. Kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren ihracat 
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kuruluşlarının bir kısmında tüm riskler, bazılarında ticari olmayan riskler ülke hazineleri 
tarafından üstlenilmiş bulunmaktadır. 

Dünya'da kamu ve özel sermayenin birlikte olduğu ihracat destek kuruluşları 
bulunduğu gibi, doğrudan özel sermayeli ihracat destek kuruluşları da faaliyet göstermektedir. 
Bu kuruluşlar devlet adına da risk üstlenebilmektedirler. Ancak sermaye yapısına 
bakılmaksızın ihracat destek kuruluşlarının üstlendikleri politik risklerin tümü devlet 
garantisine haiz bulunmaktadır. 

Türk Eximbank, tüm sermayesi devlete ait, tüzel kişiliğe sahip, anonim şirket 
statüsündeki kuruluşlar kapsamında olup; üstlendiği politik riskler hazine garantisinde 
bulunmaktadır. 

İhracat destek kuruluşlarının ilgili ülke ihracatlarına katkıları, ilgili ülkedeki ticari 
banka sektörünün gelişmişlik düzeyine ve ihracat hacminin büyüklüğüne göre farklılık 
göstermektedir. Türk Eximbank'ın üyesi olduğu BERNE UNION kapsamındaki kuruluşların 
ihracat hacmi üzerinden destek oranları % 1 ile % 7 oranında değişmektedir. Türk 
Eximbank'ta bu oran kredi ve ihracat kredi sigortası olarak % 10 düzeyinde 
gerçekleşmektedir. 

Türk Eximbank'ın son beş yıllık gelişimini gösteren toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
sunulmuştur. 
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Sermayenin tabana yayılarak sermaye piyasasının geliştirilmesi, ihracatın teşviki ve 
anonim şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla çıkarılan 25.03.1987 tarih ve 
3332 sayılı Kanun'un 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile KİT'lerin finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması için 1964 yılında 441 sayılı Kanunla kurulan Devlet Yatırım Bankası, Türkiye 
İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye dönüştürülmüştür. Kanunun 2 inci maddesinde Devlet Yatırım 
Bankası'nın tüzel kişiliğinin devam etmesi öngörülmüş, Banka'nın; mal ve hizmetlerin ithalat 
ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı 
imalat ve satışının kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi 
alanlarında faaliyet göstermek üzere özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket halinde 
yeniden düzenlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden 
Düzenlenmesine Dair Esaslar 21.08.1987 tarih ve 19551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Banka'nın amacı ve 
faaliyet konulan bu karann 8 inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Türk Eximbank'ın 
amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç 
mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylannın 
artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurtdışında faaliyet 
gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence 
sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları 
üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

3332 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Banka; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında KHK, 3182 sayılı Bankalar Kanununun kalkınma ve yatırım bankalan ile ilgili 
alanlar dışındaki hükümleri, 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile kuruluş 
sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin 
hükümlerinden istisna tutulmuştur. Ayrıca Banka'nın Kurumlar Vergisinden muaf olduğu, 
politik riskler nedeniyle kredi, sigorta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararlann 
Hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Banka'nın kuruluşuna 
ilişkin Esasların 10 uncu maddesinde; başlangıçta tamamı Hazine'ce taahhüt edilen Banka 
sermayesinin (A) ve (B) grubu olmak üzere iki gruptan oluşacağı, % 51 oranındaki (A) grubu 
hisselerin Hazine'ye, % 49 oranındaki (B) grubu hisselerin Hazine'ce kamu ve özel sektör 
bankalan ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta şirketlerine ve diğer gerçek ve tüzel 
kişilere devredilebileceği belirtilmiştir. 

Banka'nın Kuruluş Esaslannın geçici ikinci maddesinde "Banka'nın ilk genel kurulu 
toplanıncaya kadar ilgili Bakan bu kurulun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır." hükmü 
getirilmiştir. 

Bu hükümlere rağmen, 1987 yılında oluşturulan yeni statünün gereği yerine 
getirilmemiştir. Halen sermayenin tümü Hazine'ye ait bulunmakta, genel kurul 
oluşturulamadığından genel kurul yetkisi ilgili Bakan tarafından kullanılmaktadır. 

Banka'nın gerçek bir anonim şirket haline dönüştürülmemesi nedeniyle ortaya çıkan 
sorunların giderilmesi, özerk bir yapıya kavuşturulması, uluslararası piyasalarda rekabet gücü 
kazanabilmesi, işlevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmesi için yeni bir kuruluş kanunu 
hazırlanması amacıyla çalışmalar yapılmış, ancak hazırlanan kanun taslağı henüz 
yasalaştırılamamıştır. 

Banka'nın Kuruluş Esaslannda, ilgili Bakanın başkanlığında; Devlet Planlama 
Teşkilatı müsteşarı, Hazine müsteşarı, Maliye Bakanlığı müsteşarı, Dış Ticaret müsteşarı, 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müsteşarı, T.C. Merkez Bankası başkanı, Türk Eximbank 
Yönetim Kurulu başkanı, başkan vekili ve genel müdüründen oluşan bir Yüksek Danışma ve 
Kredileri Yönlendirme Kurulu oluşturulması öngörülmüştür. 

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Banka'nın açacağı krediler, 
vereceği garantiler ve yapacağı sigorta işlemleri üst sınırlarını genel olarak veya ülke, sektör 
veya mal grupları itibanyla tespit etmeye yetkilidir. Banka Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma 
ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından tespit edilen bu limitlere uymak zorundadır. 
Kurul, çalışma usul ve esaslarını belirler ve yılda en az bir defa toplanır. Kurulun sekreterya 
hizmetleri Banka'ca yürütülür. 

Banka'nın yıllık faaliyetleri, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu'nun 
belirlediği ilke ve limitler çerçevesinde hazırlanan yıllık iş programlarına göre 
yürütülmektedir. Faaliyetlerin yürütülmesinde; Türkiye'nin taraf olduğu Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (EU), 
Berne Union gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen dış ticaret ve dış ticaretin 
finansmanı kurallarına göre hareket edilmektedir. 

Banka; kurulduğu 1987 yılından başlayarak ihracat kredisi, ihracat kredi sigortası ve 
garanti yöntemleriyle Türkiye'nin ihracatını desteklemektedir. İncelemeye esas 1997 yılından 
bu yana bakıldığında, 2000 yılına kadar verilen ihracat kredileri ile Türkiye toplam ihracatının 
yaklaşık % 10'unun finanse edildiği, bu yıldan itibaren Banka'nın verdiği ihracat kredilerinde 
önemli bir artış olmamasına karşılık; Türkiye toplam ihracatının arttığı ve Türk Eximbank'ın 
ihracatı nakdi kredi yoluyla destekleme oranının % 4 düzeyine indiği görülmektedir. 

Türk Eximbank'ın verdiği kredilerin yaklaşık yarısı ticari bankalar eliyle 
kullandırılmakta, ülke kredilerinden kaynaklanan politik riskler, Hazine tarafından 
karşılanmaktadır. 

Bankacılık sektörünün geliştiği ülkelerde eximbankların verdiği krediler oransal olarak 
düşük düzeyde bulunmakta, ihracat daha çok sigorta ve garanti yöntemleriyle 
desteklenmektedir. Türkiye'nin tek ihracat kredi sigortası yapan kuruluşu olan Türk 
Eximbank 1987 yılından bu yana ihracat kredileri yanında ihracat kredi sigortası ve garanti 
yöntemiyle de ihracatı desteklenmektedir. 

Gerek verdiği krediler ve gerekse sigorta ve garantiler dikkate alındığında, Banka'nın 
2005 yılında Türkiye'nin ihracatına verdiği destek %10,5 seviyesinde iken 2006 yılında bu 
oran %9,1 'e düşmüştür. 

Son yıllarda bankacılık sektörü gerek aktif büyüklüğü, gerekse verilen krediler 
açısından önemli gelişmeler sağlamıştır. Buna karşılık Türk Eximbank aynı gelişmeyi 
gösterememiştir. 

Örneğin, 1997 yılında bankacılık sektörü aktif toplamı içindeki Türk Eximbank payı 
% 2,8 oranında iken; bu oran yıllar itibarıyla azalmış ve 2004 yılında % 1,5 oranına, 2005 
yılında % 0,9 oranına inmiştir. Verilen kredilerde de benzer durum görülmektedir. 1997 
yılında Türk bankacılık sisteminin verdiği toplam kredilerin % 5,6'sı Türk Eximbank'a aittir. 
Ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında Eximbank'ın kredi payı % 8,3 oranına çıkmış, 
bundan sonraki yıllarda azalarak 2004 yılında % 3,4, 2005 yılında % 1,9 ve 2006 yılında 
%1,6 oranına inmiştir. 

Türk Eximbank'ın dahil olduğu kalkınma ve yatınm bankaları grubu içindeki Türk 
Eximbank paylannda da benzer gelişme olmuştur. 1997 yılında kalkınma ve yatırım bankaları 
grubu aktif toplamının % 51,9'u Eximbank'a ait iken bu oran yıldan yıla azalmış, 2005 
yılında % 27,3'e inmiştir. Yine 1997-2002 yıllarında Türk Eximbank'ın verdiği krediler, 
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kalkınma ve yatırım bankalan toplam kredilerinin % 60 - % 70'ini kapsamakta iken bu oran 
2005 yılında % 38,2'ye 2006 yılında da %34,5'e inmiştir. 

Türkiye bankacılık sektörü, 1997-2005 yıllannda toplam kaynaklarının % 26,5 ile % 
45 oranında değişen oranlardaki kısmını kredi olarak kullandırabilmiştir. Türk Eximbank ise 
kaynaklarının amaçlan doğrultusunda kullanımı konusunda başarı göstermiş, tüm 
kaynaklarının krediye dönüştürme oranı belirtilen yıllarda % 80 - % 90 oranları arasında 
değişmiş ve 2006 yılında bu oran %82,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Yıllar itibanyla Türk Eximbank'm gerek özkaynak karlılığı, gerekse aktif karlılığı 
sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşmiştir. 

Türk Eximbank'ın kuruluş amaçları doğrultusunda ihracat sektörünün desteklenmesi 
ve geliştirilmesi konusunda etkinliğinin daha üst düzeye çıkanlabilmesi için kaynaklannın 
artırılması ve faaliyet hacminin yükseltilmesi gerekmektedir. 

Türk Eximbank'ın kuruluş amaçları doğrultusunda etkinliğinin artırılabilmesi için; 

- Banka'nın kuruluşuna ilişkin mevzuatın güncel ihtiyaçlara göre yeniden 
düzenlenmesi ve gerçek bir anonim şirkete dönüştürülmesi, bu amaçla hazırlanan Kuruluş 
Kanunu Taslağının biran önce yasalaşması için ilgili merciler nezdinde girişimde 
bulunulması, 

- Banka'nın kuruluş amaçları doğrultusunda ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi 
konusunda iş hacminin dolayısıyla etkinliğinin artırılabilmesi için kaynaklannın yeterli 
düzeye çıkarılması, 

- Boş bulunan Hukuk Müşavirliği kadrosuna atama yapılarak takipteki kredilerinin 
yakından izlenmesi ve biran önce tahsil edilmesine çalışılması, gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 31.03.1987 tarihli 19417 (mükener) sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 3332 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayandırılarak, Bakanlar 
Kurulu'nun 17.06.1987 tarih ve 87/11914 sayılı Kararı ile yürürlüğe Konulan Bankanın 
Kuruluşunu Düzenleyen Esaslar dahilinde; Devlet Yatırım Bankası'nın, tüzel kişiliği devam 
etmek suretiyle, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline dönüştürülmesi ile 
kurulmuştur. 

Bankanın merkezi Ankara'dadır. Banka; faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim 
Kurulu'nun kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürolan ve temsilcilikler 
açabilmektedir. 

Bankanın Organlan; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Kredi Komitesi 
ve Denetim Kuruludur. 

Bankanın İstanbul ve İzmir'de Şubeleri, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Adana ve 
Trabzon'da irtibat büroları bulunmaktadır. 

Bankanın Kuruluş Esasları ve Ana Sözleşmesi gereğince faaliyetlerinin çerçevesi 
yıllık programlar ile çizilmekte, Yönetim Kurulu'nun uymak zorunda olduğu bu programlar 
"Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu" kararı ile yürürlüğe girmektedir. 

Banka hisselerinin tamamı Hazine'ye ait bulunduğundan Hazine Müsteşarlığı'nin 
bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Genel Kurul yetkilerini kullanmakta, Genel Kurul'ca 
seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler de ilgili Devlet Bakanı tarafından 
atanmaktadır. 
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Banka'nın kuruluşunu düzenleyen Esaslar ve Banka Ana Sözleşmesi'ne göre; Banka, 
7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. 

Bankanın amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini sağlamak üzere, gereken her 
türlü kararı almakla görevli olan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Hazine hisselerini 
temsilen Hazine Müsteşarlığı 'nin bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından atanmaktadır. 
Yönetim Kurulu Üyeleri bu şekilde atanmaları süresince aralarından bir Başkan ve Başkan 
Vekili seçmektedirler. 

Banka Yönetim Kurulu 2006 yılında gerçekleştirdiği 25 toplantıda 88 adet karar 
almıştır. 

Denetim Kurulu, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili 
mevzuatta belirlenen denetim işleri ile görevli ve yetkilidir. 

Kredi Komitesi, Banka Genel Müdürü'nün başkanlığında ilgili iki Genel Müdür 
Yardımcısından oluşmakta olup Kredi Komitesi'nin görevleri, yetki sınırlan ve çalışma 
esasları Yönetim Kurulu'nca belirlenmektedir. 

Yönetim Kurulu'nun 10.10.2002 tarih ve 02/19-62 sayılı kararı ile yeniden 
düzenlenen Genel Müdürlük Kredi Komitesi; Yönetim Kurulunun belirlediği genel ve özel 
sınırlar ile Genel Müdürlüğe devrettiği yetkiler çerçevesinde, bir gerçek veya tüzel kişiye, 
özkaynaklannın % l'ini geçmemek üzere kısa vadeli TL ve Döviz kredisi taleplerini 
değerlendirmek ve onaylamak suretiyle Banka Ana Sözleşmesinin 45 inci maddesi 
doğrultusunda görev yapmakta, kredi taleplerinin, firmanın toplam riski gözetilerek 
özkaynaklann % Fi aştığı durumlarda, kredi talebi Yönetim Kurulunda görüşülerek karar 
bağlanmaktadır. 

Kredi komitesi 2006 yılında gerçekleştirdiği 251 toplantıda 1861 adet karar almıştır. 

Banka'nın Yürütme Organı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılan ile Genel 
Sekreter ve Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı Birim Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Ana 
Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun tayin ve tesbit edeceği prensipler dahilinde 
Bankayı idare ve temsil etmekte; Banka Genel Müdürü sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla 
temsil yetkisini ve diğer yetkilerinin bir kısmını alt kademelere devredebilmekte, ancak yetki 
devri Genel Müdür'ün sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. 

19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 25inci maddesinde Genel 
Müdür Yardımcılığına atanmanın şartlan belirlenmiş olup, Banka Ana Sözleşmesi'nin 44 
üncü maddesine göre Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu karan ile atanmaktadırlar. 

Personelin tamamı 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam 
edilmektedir. 2006 yılında ortalama 382 adet personel istihdam edilmiş, yıl içerisinde 
gerçekleştirilen uzman yardımcılığı giriş sınavı ile açıktan ataması yapılan personel de 
dikkate alındığında dönem sonunda bu adet 394 olarak gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 

2006 yılında Bankanın varlık ve kaynaklan önceki döneme göre % 32 oranında, 1 
milyar YTL, artışla 4,1 milyar YTL'ye ulaşmıştır. 

Bankanın 2006 yılı sonu itibariyle 4,1 milyar YTL'lik varhklannın %91,1 oranında 
3,8 milyar YTL kısmı, dönen varlıklardan kalan %8,9 oranında 0,3 milyar YTL kısmı da 
duran varlıklardan oluşmaktadır. 

- 120-



Banka 2006 yılında toplam aktiflerinin %82,3'ünü kredi olarak plase edebilmiş, 
takipteki alacakların toplam kredilere oranı da %1,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Kaynak yapısı incelendiğinde; 1,2 milyar YTL kısa ve 0,6 milyar YTL'si uzun vadeli 
olmak üzere toplam 1,8 milyar YTL'lik yabancı kaynak kullanılmış olup, Banka öz 
kaynaklan 2,3 milyar YTL tutarla toplam kaynakların %55,7'sini oluşturmuştur. 

Bankanın kullandığı yabancı kaynakların büyük bölümü alınan kredilerden 
oluşmaktadır. Verilen kredilerin kısa vadeli olması yanında, rotatif bir biçimde kullandırılarak 
yıl içinde birden fazla surette devretmesi, Banka gelirlerinin en büyük kalemini oluşturan faiz 
gelirlerini de artırmaktadır. 

Bu durum karlılık oranlarına yansımıştır. Bankanın 2006 yılı aktif karlılık oranı %7,3 
olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu karlılık rasyosunun sektör ortalaması 2005 yılı için %4,8 
olarak gerçekleşmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Banka'nın faaliyetlerinde kullandığı en önemli kaynağı oluşturan özkaynaklar gerek 
sermaye artışı gerekse dönem karının etkisiyle %18 oranında 352.717 YTL artışla 2,3 milyar 
YTL'ye ulaşmıştır. 

Yabancı kaynaklarının büyük kısmım, döviz cinsinden alınan krediler ve ihraç edilen 
menkul kıymetler oluşturmaktadır. 

Banka müşteri taleplerinin yanı sıra uluslararası piyasa koşullarını da gözeterek yurtiçi 
ve yurtdışı bankalardan borçlanma yoluna gitmektedir. Bu kapsamda; 2006 yılı içerisinde, 
önceki dönemlerden devreden kredilere ilave olarak 300, 175 ve 50 milyon dolarlık üç 
sendikasyon kredisi kullanılmıştır. 

Banka 2005 yılında tüm kaynaklannın %84,8'ini 2006 yılında da %82,3'ünü kredi 
olarak kullandırmıştır. 

Banka'nın kredilendirdiği firma sayıları yıllar itibarıyla 2.500-3.500 arasında 
değişmektedir. Firmalara taahhüt ettikleri ihracat bazında kredi kullandırıldığından, aynı 
firma yıl içinde birkaç ihracat gerçekleştirebilmekte ve tanınan limit içinde her ihracat için 
kredi kullanabilmektedir. Bu nedenle kullandırılan kredi sayısı firma sayısının birkaç katına 
ulaşmaktadır. 

Risk dağılımı itibarıyla bakıldığında; ülke kredileri dışında, ilk 50 firmaya 
kullandırılan krediler, toplam kredilerin yıllar itibarıyla % 25 - % 30'unu, ilk 100 firmaya 
kullandırılan krediler toplam kredilerin % 35 - % 40'ını kapsadığı görülmektedir. Ancak bu 
kredilerin büyük bir kısmı bankalar aracılığıyla kullandırıldığından riski ilgili bankalar 
üzerinde bulunmaktadır. 

Türk Eximbank'ın ihracata sağlandığı kredi ve ihracat kredi sigortası toplamı destek 
payı, yıllar itibariyle azalmış ve 2005 yılında % 10,5 olan bu oran 2006 yılında % 9,1 oranına 
inmiştir. Bu azalmada, yıllar itibanyla enflasyon oranının düşmeye başlamasına bağlı olarak 
faiz oranlannın azalması ve ticari bankalann ihracatçı kuruluşlara kredi desteğinin giderek 
artmasının payı bulunmaktadır. 

Faiz oranlarının düşük düzeyde olduğu ve ticari bankacılığı gelişmiş bulunduğu 
ülkelerde eximbankların ihracatı finanse etme oranları daha düşük oranlarda gerçekleşmekte, 
buna karşılık ihracat kredi sigortası önem kazanmaktadır. 
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V. YATIRIMLAR 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna ilişkin 3332 sayılı Kanun ve 
87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu kararında Banka'nın KİT statüsü kapsamı dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu nedenle Türk Eximbank kalkınma 
planlarına ilişkin yıllık programlarda yer almamakta, KİT genel yatırım ve finansman 
programlarının kapsamı dışında bulunmaktadır. 

Yıllar itibarıyla bakıldığında, Banka yatırımlarının genel olarak bilgisayar yazılım ve 
donanımları ile eskiyen mobilya ve mefruşatın yenilenmesi ile sınırlı olduğu görülmektedir. 
Bu kapsamda yapılan harcama tutan 2006 yılında 592 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

VI. İŞTİRAKLER 

Türk Eximbank'ın 07.08.1990 tarihi ve 12/80 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 
faktoring hizmetinin dünyada uzun yıllardan beri kullanılan bir alacak finansmanı yöntemi 
olduğu belirtilerek, Türk finans sektörüne yeni bir boyut kazandırmak amacıyla kurulacak 
faktoring şirketine iştirak edilmesi kabul edilmiştir. Kararda, 10 milyar lira (10 bin YTL) 
sermaye ile kurulacak şirketin başkan vekilliğine Eximbank Genel Müdürünün getirilmesi 
kaydıyla % 15 oranında iştirak edilmesi öngörülmüştür. 

Zaman içinde gerçekleşen sermaye artışlannda ruçhan hakkının kullanılmaması 
nedeniyle Şirket sermayesindeki Eximbank payı % 10 oranının altına inmiş, başkan vekilliği 
konusu ortadan kalkmıştır. 

İştirak oranının % 10'un altında olması, iştirakin yönetim ve denetim kurullarında 
Eximbank temsilcisi bulunmaması, dolayısıyla Şirket üzerinde önemli etki sağlanamaması 
nedenleriyle Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki mevcut % 9,78 oranındaki 
Türk Eximbank payının iştirak niteliği taşımadığı anlaşılmaktadır. 

Garanti Faktoring A.Ş. sermayesinde mevcut % 9,78 oranındaki Türk Eximbank payı 
iştirak niteliği taşımadığından bu sermaye payının iştirakler hesabından çıkarılarak satılmaya 
hazır finansal varlıklar hesabına aktarıldığı görülmüştür. 

Söz konusu hisse senetlerinin satışı dahil elden çıkarılması ile sağlanacak kaynağın 
Bankanın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmasında fayda görülmektedir. 

VII. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Bankanın diğer ihracat finansmanı kuruluşları ile uluslararası piyasalarda rekabet 
gücü kazanabilmesi, değişen ve gelişen dünya ticaretinden Türkiye'nin daha fazla pay 
alabilmesini sağlayabilmesi, kaynakların aşınması ve daralmasının önüne geçilebilmesi, insan 
kaynakları dahil organizasyon yapısında yeni bir düzenleme yapılması gerçekleştirmek üzere 
önceki yıllarda hazırlanan ancak sonuçlandırılmayan "Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.'nin Kuruluş ve görevlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Taslağı"nın yasalaşması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Personel kadroları ile ilgili olarak; 

-Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği doğrultusunda müfettiş yardımcısı sınavı 
yapılarak Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim kadrosunun yeterli seviyeye çıkanlması, Genel 
Müdürlük birimleri ile şube denetimlerinin her yıl yapılarak denetimin daha etkin hale 
getirilmesi, 
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-Banka Organizasyon Şemasında yer almasına rağmen Ağustos 2003 tarihinden 
itibaren boş bulunan Hukuk İşleri Daire Başkanlığına atama yapılarak fonksiyonel hale 
getirilmesi, Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumluluğunu belirleyen 
yönetmeliğin hazırlanması, yeteri kadar daimi kadrolu avukat istihdam edilmesi, sözleşmeli 
avukatlar eliyle sürdürülen dava ve takiplerin yakından izlenmesi, 

- Banka personel politikaları çerçevesinde; Banka'nın fonksiyonuna uygun, Personel 
Yönetmeliği ile Ücret ve Diğer Ödemeleri Tespit Esaslarında belirlenen kadro unvanları 
dikkate alınarak, Banka'nın geleceğine ilişkin insan kaynaklan planlaması yapılması, 

3- Ticari bankacılığın geliştiği ve faiz oranlarının düşük düzeyde bulunduğu ülkelerde 
eximbankların ihracatı ağırlıklı olarak sigorta ve garanti yöntemiyle destekledikleri, 
Türkiye'deki gelişmenin de bu yönde olduğu göz önüne alınarak ihracat kredi sigortası 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha fazla ihracatın sigorta kapsamına alınmasına çalışılması, 

4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A. Ş.'nin 30.04.2007 tarihindeki kendi Genel 
Kurul'unda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ile 302.931.255,88 YTL net dönem kan ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

BİN YENİ TURK LİRASI 

AKTİF KALEMLER 
CARİ DÖNEM 

31/12/2006 
ÖNCEKİ DÖNEM 

31/12/2005 
TP YP Toplam TP YP Toplam 

I. MAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 22 20 42 52 19 71 

II. JERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 92.393 27.858 120.251 132.972 15.666 148.638 

2.1 \ l ım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 86.601 22.392 108.993 132.038 9.413 141.451 

2.1.1 )evlet Borçlanma Senetleri 86.601 22.392 108.993 132.038 9.413 141.451 

2.1.2 sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 

2.1.3 îiğer Menkul Değerler 

2.2 Cicrçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 

2.2.1 )evlet Borçlanma Senetleri 
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 

2.2.3 )iğer Menkul Değerler 

2.3 <\lım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 5.792 5.466 11.258 934 6.253 7.187 
III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 86.179 305.060 391.239 116.159 33.291 149.450 

rv . PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 43.563 43.563 9.807 9.807 

4.1 bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 43.563 43.563 9.807 9.807 

4.2 MKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 

V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 11.715 11.715 

5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 

5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 11.715 11.715 

5.3 Diğer Menkul Değerler 

VI. KREDİLER 1.858.262 1.550.084 3.408.346 1.447.616 1.534.591 2.982.207 

6.1 Crediler 1.858.262 1.550.084 3.408.346 1.447.616 1.534.591 2.982.207 

6.2 Takipteki Krediler 49.993 49.993 39.617 39.617 

6.3 Özel Karşılıklar (-) (49.993) (49.993) (39.617) (39.617) 

VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 74.611 72.878 147.489 117.660 72.151 189.811 

8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 74.611 72.878 147.489 117.660 72.151 189.811 

8.2 Diğer Menkul Değerler 
IX. İŞTİRAKLER (Net) 6.441 6.441 5.060 5.060 

9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 

9.2 Konsolide Edilmeyenler 6.441 6.441 5.060 5.060 

9.2.1 Mali İştirakler 6.441 1 6.441 5.060 5.060 

9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 

X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 

10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 

10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 

XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 

11.2 Konsolide Edilmeyenler 

11.2.1 Mali Ortaklıklar 

11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 

XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 

12.1 Finansal Kiralama Alacakları 

12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 

12.3 Diğer 
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 

XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 

13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 

13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 

13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 

XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 9.108 9.10i 9.473 9.473 

XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2i 2* ı ıs 119 

15.1 Şerefiye 

15.2 Diğer 2İ 2İ 1 İÇ 119 

XVI. VERGİ VARLIĞI 
16.1 Cari Vergi Varlığı 

16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 
XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) 

XVIII DİĞER AKTİFLER 4.61' 10.01' 14.631 3.361 8.40" 11.775 

AKTİF TOPLAM] 2.175.22' 1.965.91 4.141.14 1.842.28< 1.675.84( 3.518.126 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

PASİF KALEMLER 

BİN YENİ TURK LİRASI 

PASİF KALEMLER CARI DONEM 
31/12/2006 

ÖNCEKİ DONEM 
31/12/2005 PASİF KALEMLER 

TP YP Toplam TP YP Toplam 

1. MEVDUAT 

il. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 4.337 4.337 4.240 4.240 

III. ALINAN KREDİLER 920.583 920.583 666.202 666.202 

IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 

4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 

4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 

4.3 Repo işlemlerinden Sağlanan Fonlar 

V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KJYM ETLER (Net) 

S.l Bonolar 

S.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

S.3 Tahviller 

VI. FONLAR 6.711 6.711 7.090 7.090 

VII. MUHTELİF BORÇLAR 8.447 2.677 11.124 7.580 5.420 13.000 

VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 361.444 192.993 554.437 344.156 187.601 531.757 

IX. FAKTORİNG BORÇLARI 

X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 180 180 

10.1 Finansal Kiralama Borçlan 252 252 

10.2 Faaliyet Kiralaması Borçlan 

10.3 Diğer 

10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 72 72 

XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 

11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 

11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 

11.3 Yurtdışındaki Net Yannm Riskinden Korunma Amaçtılar 

XII. KARŞILIKLAR 65.240 65.247 71.798 71.805 

12.1 Genel Karşılıklar 18.848 18.848 12.635 12.635 

12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 

12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 11.578 11.578 12.172 12.172 

12.4 Sigorta Teknik Karşılıktan (Net) 

I2.S Diğer Karşılıklar 34.814 34.821 46.991 46.998 

XIV. VERGİ BORCU 996 996 780 780 

14.1 Cari Vergi Borcu 996 996 780 780 

14.2 Ertelenmiş Vergi Boreu 

XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR 

XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 273.333 273.333 271.774 271.774 

XVI. ÖZKAYNAK LAR 2.303.633 562 2.304.195 1.949.739 1.739 1.951.478 

16.1 Ödenmiş Sermaye 928.610 928.610 657.864 657.864 

16.2 Sermaye Yedekleri 776.157 562 776.719 774.873 1.739 776.612 

16 2. m i s s e Senedi İhraç Primleri 

16.2.21 üsse Senedi İptal Kârları 

l6.2.3Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.730 562 2.292 446 1.739 2.185 

l6.2.4Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 

16.2.5Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 

I6.2.6iştiraklcr, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 

16.2.'/Riskten Korunma Fonlan (Etkin kısım) 

l6.2.8Sattş Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları 

l6.2.9Diğer Sermaye Yedekleri 774.427 774.427 774.427 774.427 

16.3 Kar Yedekleri 295.935 295.935 155.163 155.163 

16.3.1 Yasal Yedekler 83.334 83.334 46.354 46.354 

l6.3.2Statü Yedekleri 

16.3."(Olağanüstü Yedekler 189.858 189.858 86.066 86.066 

l6.3.4Diğer Kâr Yedekleri 22.743 22.743 22.743 22.743 

16.4 Kâr veya Zarar 302.931 302.931 361.839 361.839 

16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 

16 A 2Donem Net Kâr ve Zaran 302.931 302.931 361.839 361.839 

16.5 Azınlık Hakkı 

PASİF TOPLAMI 2.746.651 1.394.492 4.141.143 2.381.143 1.136.983 3.518.126 
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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

BİN YTL 
GELİR VE GİDER KALEMLERİ CARİ D Ö N E M 

31/12 /2006 
ÖNCEKİ D Ö N E M 

31/12/2005 
FAİZ GELİRLERİ 3 7 6 . 1 6 6 376 .640 

1.1 kredilerden Alınan Faizler 293 .574 272 .478 
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler - -
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 15.847 27 .830 
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 16.790 17.380 
1.5 vlenkul Değerlerden Alınan Faizler 49 .629 58.167 
1.5.1 Al ım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 19.408 24 .759 
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - -
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1.106 2 .668 
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 29 .115 30 .740 
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - -
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 326 785 
II. FAİZ GİDERLERİ 59.411 73 .332 
2.1 Mevduata Verilen Faizler - -
2.3 {Çullanılan Kredilere Verilen Faizler 59.298 57 .124 
2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler - 9.130 
2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - 7.028 
2.6 Diğer Faiz Giderleri 113 5 0 
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 316 .755 303 .308 
IV. N E T Ü C R E T VE KOMİSYON GELİRLERİ (1 .426) (1 .146) 
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2 .280 1.205 
4.1.1 Nakdi Kredilerden 1.808 760 
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 106 67 
4.1.3 Diğer 366 3 7 8 
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (3 .706) (2.351) 
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen (3 .259) (1 .960) 
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - -
4.2.3 Diğer ( 4 4 7 ) (391) 
V. TEMETTÜ GELİRLERİ - -
VI. TİCARİ K Â R / Z A R A R (Net) 17.784 9 .895 
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kân/Zararı (30 .855) (8 .484) 
6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 48 .639 18.379 
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 58 .133 118.293 
VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 391 .246 4 3 0 . 3 5 0 
IX. KREDİ V E DİĞER A L A C A K L A R DEĞER D Ü Ş Ü Ş KARŞILIĞI (-) 21 .124 6 .458 
X. DİĞER F A A L İ Y E T GİDERLERİ (-) 67 .191 62 .053 
XI. NET F A A L İ Y E T KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 302.931 361 .839 
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ S O N R A S I N D A GELİR O L A R A K KAYD.FAZL.TUTARI - -
XIII. Ö Z K A Y N A K YÖNTEMİ U Y G U L A N A N O R T A K L I K L A R D A N KÂR/ZARAR - -
XIV. NET P A R A S A L POZİSYON KÂRI/ZARARI - -
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) 302.931 361 .839 
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) - -
16.1 Cari Vergi Karşılığı - -
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - -
XVII. VERGİ S O N R A S I FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII) 302.931 361 .839 
17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - -
17.2 Diğer - -
XVIII 
18.1 

NET D Ö N E M KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) 
Grubun K â n / Zaran 

302.931 361 .839 

18.2 Azınlık Haklan Kân / Zaran (-) - -
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam YTL tutan ile gösterilmiştir) 0 ,003 0 ,006 
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SAYI: 6 
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU'NUN 2006 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi, 
3'üncü Yasama Yılının 12/11/2008 tarihli 6'ncı birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alman söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Türkiye'de deneysel ilk radyo yayını İstanbul'da 19 Mart 1923 tarihinde yapılmış, 

düzenli radyo yayınları ise Türk Telsiz Telefon A.Ş. tarafından başlatılmıştır. Söz konusu 
Şirkete İstanbul-Osmaniye Telsiz Verici İstasyonundaki vericinin zaman paylaşımlı olarak 
tahsisi ile 06.05.1927 tarihinde başlanan radyo yayınları için Büyük Postane'de oluşturulan 
stüdyo kullanılmıştır. Aynı Şirket tarafından Kasım 1927 tarihinde başlatılan Ankara Radyosu 
yayınlarında da Babaharman'daki telsiz vericisi ile Ankara Palas Oteli'ndeki bir odada 
oluşturulan stüdyo kullanılmıştır. O günkü koşullarda ülkede bu yayınlan alabilecek radyo 
alıcı sayısının yaklaşık 2.000 adet olması ve kapsama alanının oldukça sınırlı olması 
yüzünden söz konusu Şirket fazla başarılı olamamıştır. 

Türk Telsiz Telefon A.Ş.'ye verilen radyo yayın imtiyazının süresi on yıl olmasına 
rağmen 08.09.1936 tarihli bir kararname ile yayın yapma görevinin PTT Genel Müdürlüğüne 
devredildiği, bu devir sonrası vericisi güçlendirilen Ankara Radyosunun 28.10.1938 tarihinde 
işletmeye başladığı görülmektedir. Bu tarihte İstanbul Radyosu yayınlarına da ara verilmiştir. 

II. Dünya Savaşının getirdiği koşullarda yayıncılıkla ilgili yeni bir düzenleme yapılmış 
ve yayın yapma görevi 1940 yılında kabul edilen 3837 sayılı yasa ile Matbuat Umum 
Müdürlüğü'ne (Basın Yayın ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne) verilmiştir. Bu 
düzenlemeden sonra radyo yayıncılığındaki en önemli gelişmenin 1949 yılında olduğu 
görülmektedir. İstanbul-Harbiye'deki Radyoevi ve Ümraniye'de kurulan 150 KVV'lık yeni 
vericisi ile İstanbul Radyosu hizmete girmiştir. Ayrıca, Ankara-Çakırlar'a kurulan 100 
KVV'lık kısa dalga vericisi üzerinden yurtdışına yönelik yayınlara da başlanmış, 1950 yılında 
yayın hayatına İzmir Belediyesine bağlı olarak başlayan İzmir Radyosu da 1953 yılında 
Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 1961 Anayasasının 121 inci Maddesine göre 
çıkanlan 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Kanunla tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu iktisadi 
teşebbüsü olarak kurulmuştur. 359 sayılı Kanunla radyo ve televizyon hizmetleriyle ilgili 
bütün aktif, pasif ve diğer haklar TRT Kurumuna devir edilmiştir. 1961 Anayasasının 121 inci 
Maddesi 20.09.1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve yapılan düzenleme 
doğrultusunda 29.02.1972 tarih ve 1568 sayılı Kanunla 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Kanunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

1960 yılından sonra sekiz ilde il radyoları kurulmuş, 1974 yılında ise TRT'nin merkez 
ve bölge radyolanmn birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yayınları 
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oluşturulmuştur. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2002'li yıllarda Radyo-1, Radyo-2 
(TRT-FM), Radyo-3 ve Radyo-4 ile kesintisiz ulusal yayın, Antalya, Erzurum, Trabzon, 
Çukurova, GAP-Diyarbakır ve Hatay İl Radyoları günde 20 saatlik bölgesel yayın 
yapmaktadır. Ayrıca Ulusal ve Bölgesel radyo yayınlarının dışında Türkçe dahil 26 dilden 
Kısa Dalga radyo vericileriyle ve uydudan FM bandından yurtdışına yönelik Türkiye'nin Sesi 
Radyosu yayınları sürmektedir. 

Ocak 1968 tarihinde ilk televizyon yayını başlatılmış, Ankara'dan yapılan ilk 
televizyon yayınından sonra 1970 yılında İzmir, 1971 yılında ise İstanbul Televizyonu 
faaliyete geçmiştir. 1982 yılında Eurovision bağlantı merkezi hizmete girmiştir. Televizyon 
ikinci kanalı ise 1986 yılında hizmete açılmıştır. 1989 yılında, TV3 ve GAP TV hizmete 
girmiş olup, kanal sayısı dörde çıkmıştır. TV4 ve TRT-INT' ın yayına girdiği yıl ise 1990'dır. 

12.01.1989 tarih ve 3517 sayılı Kanunla TRT'ye ait verici istasyonlarının yatırım, 
işletme ve bakım görevi PTT Genel Müdürlüğü'ne, PTT Genel Müdürlüğü'nün 1995 yılında 
ikiye ayrılması sonucu ise 4000 sayılı yasa ile Türk Telekom AŞ:'ye devredilmiştir. Ancak 
Anayasa Mahkemesinin 18.05.1990 tarihi ve E.1989/9, K.1990/8 sayılı kararıyla 3517 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi nedeniyle 06.07.1999 tarihli 4397 sayılı Kanun 10 
Temmuz 1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece daha önce 
TRT tarafından devredilen bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonlarının 
31.12.1999 tarihine kadar TRT Kurumuna devredilmesi öngörülmüştür. Devir işlemleri 
hazırlanan protokoller çerçevesinde 31.12.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. 

1982 Anayasasının 133'üncü maddesinde; radyo ve televizyon istasyonlarının ancak 
Devlet eli ile kurulabileceği ve idarelerin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla 
düzenleneceği öngörülmüştür. Anayasanın 133'üncü maddesi gereği düzenlenen 11.11.1983 
gün ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu ile tarafsız, kamu tüzel kişiliğine sahip 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuştur. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanunu ile ayrıca Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun kuruluşu, görev ve 
yetkileri düzenlenmiştir. 

08.07.1993 gün ve 3913 sayılı Kanun ile Anayasanın "F-Radyo ve televizyon 
kuruluşları ve kamu ile ilişkili haber ajansları" başlığı altında yer alan 133'üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar 
çerçevesinde serbesttir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon 
kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının 
tarafsızlığı esastır." Yapılan düzenleme ile TRT Kurumu Anayasal bir kurum olmaktan 
çıkarılmış, kuruluş kaynağını Anayasadan alan bir kurum haline dönüşmüştür. 

21.06.2005 gün ve 5370 sayılı Kanun ile Anayasanın 133'üncü Maddesinin kenar 
başlığı "F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla 
ilişkili haber ajansları" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye 
sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterilecekleri adaylar arasından, 
her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, 
üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir." 

Yukarıda özetle tarihçesi belirtilen TRT'nin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu 
bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

- 128-



< 

£S2 
c o o o as 

o o m h « * 
o o >r> v o o 
o o »— m 

o o 
o o 
o o 

VO 

'E-o H 

•<t CN 
m r - *— 
0 0 i—ı L O 

O S •—ı OS RR) 

— ı n 

O O C N 

C N C N ^t" 
o o o o C N — — 

»/-> m C N 

- IO « 

C N 

O v CN 

— —ı O CN VO 
—ı <-ı ır> CN 

DQ CQ CQ 00 CQ 

C I S ı S 

t-- —ı 
o m 
vo 

5 . E 

E E 

CN VO 

O ı OO 

O ı n o o 
CN CN VO 

c n !0 oo 

«o o s o o 

2 ^ 

r -« O — 

n ( S ^ - L O 

C N c n m v o oo 

CN CN OS CN 
0 \ r - ^ ^ « 1 - 5 \ 

O v CN Os 

C N ~ cn 

c n *—1 *— 1 C N o 
0 0 V O C N o s o 

iri C N C N O C N 

cn C N <— as VO CN 
r - ır> 
^ o 

O VO CN 

E E 

- i 1 
m a o .a o (-

o D c a m c n m c n m c o . 

<S _u ö S 

E ^ 

- 1 2 9 -



o — —• o 
CN ır> 

r> oo in •*t- o »o <r o\ 

00 m CN O 
« ırı M 0 \ 

O —' 
rf CN 

m C N C N C N 

oo m oo o 
—ı VO ON Ov O 

h (N K « 

cn cn m 

C N C N vo 

m cn C N 

o ov >n C N 
as •— >n 

ı/n vo »-< 

v> .—. m C N 
>—ı o m 

^ * 0 O ; 
r~ C N \o cn o — — 

oo oo vo 

cn cn m 

X« C N 

o 
00 C N 

— ; s ç - ; ; ; ; 
O >/n 
oo t~» 
vo Os •«t 
od CN xf 
VO CN CN 

VO —< ~ * — 

cn cn C N 

oo r- ~* 

O ^ is ^ ^ 
f- P >- >-

C D en oa oa 

E -S 

"E, 
o 

H 

e r 
_ E 
E 3 

M) O ^ O 

i)
ay

l 
;m

cl
 

••o 
w 

ın
a 

i b
aş

 

u 

de
 

yı
la

 
la

m
a 

C
ar

i 

t 5 

C
ar

i 

o 

3» S s 
-3 rS 

g -3 î» 

- 130-



1990'lı yıllarda başlayan özel radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesine paralel 
olarak, 1982 Anayasasının 133'üncü Maddesinde yapılan değişikler sonucu TRT Kurumunun, 
bu alandaki tekel konumuna son verilmiş ve Devlet radyo ve televizyon yayıncığından kamu 
hizmeti yayıncılığına geçmesi öngörülmüştür. Anayasada öngörülen TRT Kurumunun kamu 
hizmeti yayıncılığına ilişkin rolünü belirleyen yasal düzenlemeler ise on beş yılı aşkın bir süre 
geçmesine karşılık gerçekleştirilememiştir. Yüksek Denetleme Kurulu 1991 yılı denetim 
raporundan itibaren, her yıl denetim raporunda, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununda yapılması gereken köklü değişiklikler önerilmiş bulunmaktadır. 

1991 yılından bu yana özellikle 1993 yılında Anayasanın 133'üncü maddesinde 
değişiklik yapılmasından itibaren, TRT Kanunun baştan sona yeniden tasarlanması daima bir 
zorunluluk olmuştur. Ancak, Anayasal değişikliğin üzerinden on üç yılı aşkın bir sürenin 
geçmesine karşılık 2954 sayılı Kanunda köklü bir düzenlemenin hala yapılamadığı 
görülmektedir. TRT Kurumunun Anayasanın 133'üncü maddesinde, Avrupa Birliği 
müktesebatına ilişkin mevzuatta ve Kalkınma Planlarında öngörülen niteliklerde oluşabilmesi, 
tek yayın kuruluşu esasına göre çıkarılan 2954 sayılı Kanunun yerine yeni düzenleme 
yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 

TRT vericilerinin Türk Telekom A.Ş. ye devrine karşılık reklâm piyasasındaki payının 
azalması ve elektrik enerji payı sisteminin ilk uygulamalarında bu payın tahsilindeki 
aksaklıklar nedeniyle kurum 2000'li yıllara kadar devamlı kaynak sıkıntısı çekmiştir. Her ne 
kadar 1990-1993 yılları arasında beliren finansman açığı 1994 yılından sonra finansman 
fazlasına dönüşmüşse de TRT "kaynak-harcama" dengesini yaptırımlarını kısarak 
sürdürmüştür. TRT çeşitli yıllar, finansman ihtiyacı için; Genel Bütçeden pay almış, bazı 
gayrimenkullerini satmak zorunda kalmış, Türk Telekom A.Ş. den vericilerin tekrar devri 
sonucu Türk Telekom A.Ş. nin brüt satış hâsılatından % 2,5 pay almış ancak bütün bu 
uygulamaların getirdiği gelir fazlası, 2003 yılında TRT Kurumunun en önemli gelir kaynağı 
olan elektrik enerji payının Bakanlar Kurulu Kararı ile % 3,5'dan % 2'ye indirilmesi 
sonucunda giderek tükenmiş kuruluş son iki yılda zarar ederek, likidite bulmakta zor durumda 
kalmıştır. Yine TRT Kurumunun elektrik enerjisinden aldığı pay her zaman tartışmalara 
neden olmuştur. Bu konuda 2003 yılından başlayarak TRT'ce çeşitli alternatif kaynak 
arayışları sürdürülmüş ve ilgili makamlar nezdinde girişimler yapılmışsa da 2006 yılı içinde 
de TRT'nin finansman sorununu bir çözüm getirilememiştir. 

Avrupa Birliği mevzuatında; kamu hizmeti yayın kuruluşlarının yayın bağımsızlığı, 
kurumsal özerkliği ve program politikaları ile sektördeki rekabet koşullarına zarar verilmeden 
kullanılacak fınans kaynaklannın garanti altına alınması istenirken, yaratılan kamusal değerin 
ölçülmesini sağlayacak verimli bir kamu yayın işletmeciliğinin sağlanması öngörülmektedir. 
Kurum faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli finansman sıkıntısının devamı halinde, 
önümüzdeki dönemlerde zararın giderek artması kaçınılmaz olacaktır. TRT Kurumunun 
Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin kamu hizmeti yayın kuruluşlannda olduğu gibi sürekli ve 
sürdürülebilir bir finansman kaynağına kavuşturulması bir zorunluluk olmaktadır. 

TRT Kurumunun yeterli, sürekli ve sürdürülebilir finansman kaynağına sahip 
olmaması, hizmetin yerine getirilmesi için zorunluluk haline gelen ihtiyaçların zamanında 
karşılanmasında önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Hatta son zamanlarda sık sık ciddi yayın 
kesintilerinin dahi yaşandığı gözlenmektedir. Bu durumda, medya sektöründe giderek artan 
rekabet ortamında TRT Kurumunu geride bırakmaktadır. Kamu hizmeti yayıncılığı görevinin 
yerine getirilmesinde Kurumun ihtiyaç duyduğu çeşitli hizmetler, stüdyo yayın ve yapım 
araçları, ulaşım araçları ve her türlü malzeme satın alma yoluyla sağlanmaktadır. Bunun 
yanında, TRT'nin boş geçen ve Kuruma bir gelir getirmeyen reklâm süreleri, zaman zaman 
TRT'ye mal veya hizmet vermek yoluyla reklâm yayınlatmak isteyen firmalarla yapılan 
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BARTER anlaşmaları ile değerlendirilmekte, Kurum herhangi bir ücret ödemeden mal sahibi 
olmaktadır. Kurumda barter yoluyla sürdürülen alım işlemlerinin belirli esaslara ve objektif 
kriterlere bağlanması için sürdürülen çalışmaların gecikmeden sonuçlandırılması, barter 
bağlantıları yapılırken müteakip yıllarda uygun fırsatları da değerlendirilebilecek marjlarında 
bırakılması uygun olacaktır. Diğer taraftan Kurumun reklâm piyasasındaki payını koruması 
ve/veya artırması için reyting bazlı barter karşılığı anlaşmaların yapılması ticari kaygıların ön 
plana çıkması nedeniyle kamu hizmeti yayıncılığı rolü ile zaman zaman çelişmektedir. TRT 
Kurumunun reklâm piyasasındaki mevcut politika ve uygulamaları, kamu hizmeti yayıncılığı 
rolü ve yayın ilkeleri doğrultusunda hiç reklâm almama alternatifi de dikkate alınarak gözden 
geçirilip yeniden belirlenmelidir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen radyo ve televizyon yayınlarının yapım ve 
yayınında önemli işlev gören stüdyolar donanımı 2000 yılından itibaren temin edilen sayısal 
teknoloji ürünü teçhizat ile yenilenmeye başlanmıştır. Ses, görüntü, ışık, enerji ve diğer 
yardımcı donanımın yenilenmesi ve yayın kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara 2005 
yılında da devam edilmesine karşılık, yeterli olmadığı görülmektedir. Nitekim son zamanlarda 
yaşanan ciddi yayın kesintileri bu konuda gösterge niteliğinde olmaktadır. Stüdyoların 
altyapısının iyileştirilmesi amacıyla son yıllarda yapılan çalışmalarla sayısal teknoloji ürünü 
teçhizat kullanımında önemli bir seviyeye gelinmiş, yapım ve yayın kalitesinde artış 
sağlanmış olmasına karşılık, haber amaçlı kullanılan video server sistemi başta olmak üzere 
yeni temin edilen cihazların daha etkin kullanılması, işletmede aksaklıklar yaşanmaması ve 
üretici firmaya bağımlılığın azaltılması için bu iş için görevlendirilen personelin eğitimine 
özel önem verilmesi gerekmektedir. 

TRT'de en önemli darboğazlardan biri de vericilerinin eskimesi ve işletilmesi ile 
ilgilidir. Nitekim kullanılan teknolojinin eskimesi nedeniyle vericilerle ilgili malzeme 
talepleri büyük ölçüde artmış, ancak bu taleplerin az bir kısmının karşılanıp, büyük boyuttaki 
taleplerin ertelenmesi sonucu yayının sürdürülmesi risk oluşturmaya başlamıştır. Nitekim 
TRT-1 Ana vericilerinden kaynaklanan nedenlerle yayın kalitesi düşmeye başlamıştır. Bu 
duruma ise; vericilerin mekanik ve elektronik ayar noktalarının deforme olduğu, performans 
ölçülerinin tam olarak yapılamadığı için vericilerin tam güçle çalıştırılamadığı, orijinal yedek 
malzeme temin edilememesi, tüplü vericilerin yeni nesil transistorlu vericilerle yenilememesi 
eleman eksildiğinden vericilerin periyodik bakımlarının 6 ayda bir yapılabilmesi, ülkenin 
coğrafi koşullarının zorluğu ve kış mevsiminde vericilere ulaşmada kullanılan araçların 
yetersizliği gibi etkenlerin neden olduğu görülmektedir. 

Gerek Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, gerekse bu doğrultuda çıkarılan yıllık 
programlarda TRT Kurumunun kamu hizmeti yayıncılığı kapsamındaki rolünün yeniden 
belirlenmesi ve yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Nitekim Türkiye'nin Kalkınma 
Planları çerçevesinde çıkarılan 2006 yılı Programında "TRT'nin kamu hizmeti yayıncılığı 
kapsamındaki rolünün belirlenerek yeniden yapılandırılması ve Kurumun sağlıklı bir mali 
yapıya kavuşturulması amacıyla 2954 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılacaktır." 
denilmektedir. TRT Kurumunun yayıncılık alanında başarılı olması; genel olarak tüm 
kesimlere hitap edebilen, geniş kapsamlı bir yüksek kalitede program karışımları sunabilen, 
anlamlı izleyici payına sahip, sağlam ve güvenilir finansman modeline sahip ve 
fazlalıklarından arındırılmış bir kuruluş olmasına bağlı bulunmaktadır. TRT Yönetim 
Kurulunun 26.05.1998 gün ve 136 sayılı karan ile TRT'nin yeniden yapılandırılması süreci 
başlatılmış, radyo ve televizyon yayıncılığı endüstrisindeki gelişmelere uygun olarak 
TRT'nin; stratejik, operasyonel ve örgütsel alt yapısında gerekli değişikliklerin yapılması 
ve/veya yeniden yapılanması öngörülmüştür. 

TRT Kurumunda yayın alanında belirli düzeyde gerçekleştirilen yeniden yapılanma, 
yeniden yapılanmanın en önemli ayağını oluşturan organizasyonel yapılanmada, küçük 
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değişiklikler dışında herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. TRT Kurumunun yeniden 
yapılanma amacıyla Mayıs 2001 tarihi itibariyle Değişim Ofisi çalışmaları doğrultusunda 
toplam olarak yaklaşık 6,2 milyon USD tutarında harcama yapılmış bulunmaktadır. 

Kurumun yeniden yapılanmasında ne kadar finansmana ihtiyaç olduğu tam olarak 
ortaya konulamamıştır. Organizasyonel yapılanma sonucunda Kurumun küçülmesi ve 
Kurumun istihdam yükünün azalması beklenmektedir. Bu nedenle de yeniden yapılanmanın 
finansman boyutunun ne olacağının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak yapılan 
çalışmalarda TRT Kurumunun yeniden yapılanmasının finansman boyutunun ne olacağı 
konusunda bir veriye rastlanmadığı ve yeniden yapılanmanın ne kadar süreceği konusunda 
ise en azından bir hedef süreninin belirlenmediği görülmektedir. Bu nedenle Kurumun 
yeniden yapılanmasını amaçlayan projenin, boyutunun ne olacağının bilinmemesi önemli bir 
eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Gelinen nokta itibariyle, TRT Kurumunun yeniden 
yapılanması konusunda tüm çevreler tarafından ortak bir görüş oluşturulmasına karşılık, 
değişimin çok yavaş gerçekleştiği ve 2954 sayılı Kanunun olanak tanıdığı ölçüde dahi 
yapılabilir olanların yapılamadığı, değişim hedeflerinin tamamının 2954 sayılı Kanunda 
yapılacak düzenlemelere endekslendiği, değişim konusunda bugüne kadar yapılanlar 
konusunda da kırılmaların oluşmaya başladığı görülmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 1961 Anayasasının 121'inci Maddesine göre 
çıkarılan 24.12.1963 gün ve 359 sayılı Kanunla tüzel kişiliğe sahip özerk bir kamu iktisadi 
teşebbüsü olarak kurulmuştur. 1961 Anayasasının 121'inci Maddesi 20.09.1971 gün ve 1488 
sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve yapılan düzenleme doğrultusunda 29.02.1972 tarih ve 
1568 sayılı Kanunla 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunda gerekli 
değişiklikler yapılmıştır. 

1982 Anayasasının 133'üncü maddesinde; radyo ve televizyon istasyonlarının ancak 
Devlet eli ile kurulabileceği ve idarelerin tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla 
düzenleneceği öngörülmüştür. Anayasanın 133'üncü maddesi gereği düzenlenen 11.11.1983 
gün ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu ile tarafsız, kamu tüzel kişiliğine sahip 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuştur. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanunu ile ayrıca Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun kuruluşu, görev ve 
yetkileri düzenlenmiştir. 

2954 sayılı Kanunda belirlenen esaslara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına radyo 
ve televizyon programları yapmak, yayınlamak, bu amaçla stüdyo tesisleri kurmak ve 
geliştirmek görevleri TRT'ye verilmiş ve bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen 
hususlar dışında kalan konularda kamu iktisadi teşebbüslerine uygulanan genel hükümlerin 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. TRT Kurumu kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde 
olduğundan bir kamu şirketidir. Bu nedenle TRT Kurumu aynı zamanda Anayasanın 165'inci 
Maddesi kapsamında oldu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi 
bulunmakta ve idari, mali, teknik konularda denetimi de Yüksek Denetleme Kurulu'na 
verilmiş bulunmaktadır. 

2954 sayılı Kanunla TRT'nin yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınlarının 
gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak görevi Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kuruluna verilmiştir. Kurul, yayınların denetimi dışında TRT'nin Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ve Genel Müdürlüğe atanacak adayları tespit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak, 
Kurumun teşkilatında yapılacak değişiklikleri karara bağlamak, Kurumun yıllık genel yayın 
planı ve özel yayın esaslarını inceleyerek tavsiyelerde bulunmak ile görevlendirilmiştir. 
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08.07.1993 gün ve 3913 sayılı Kanun ile Anayasanın "F-Radyo ve televizyon 
kuruluşları ve kamu ile ilişkili haber ajansları" başlığı altında yer alan 133'üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar 
çerçevesinde serbesttir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon 
kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının 
tarafsızlığı esastır." Yapılan düzenleme ile TRT Kurumu Anayasal bir kurum olmaktan 
çıkarılmış, kuruluş kaynağını Anayasadan alan bir kurum haline dönüşmüştür. 

21.06.2005 gün ve 5370 sayılı Kanun ile Anayasanın 133'üncü Maddesinin kenar 
başlığı "F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları ve kamuyla 
ilişkili haber ajansları" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. Üyeler, siyasi parti gruplarının üye 
sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterilecekleri adaylar arasından, 
her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, 
üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir." 

Anayasada yapılan düzenlemeler doğrultusunda 13.04.1994 gün ve 3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 3984 sayılı 
Kanun, radyo ve televizyon yayınlarında uyulması gereken ana ilkeler ile Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas 
ve usulleri belirlemiş, Devletin TRT eliyle yurtiçine radyo ve televizyon yayını yapma 
tekeline son vermiş, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının oluşum ve yayın faaliyetlerine 
olanak sağlamıştır. Devlet tekeli kaldırılarak radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması ve 
işletilmesinin kanunla yapılacağı öngörülmüştür. 3984 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kaldırılmış tüm görev ve yetkileri Radyo 
ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) devir edilmiştir. 

Anayasada yapılan radyo ve televizyon yayın işletmeciliği konusundaki değişiklikler 
doğrultusunda çıkarılan 3984 sayılı Kanunla, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunun TRT Kurumu dışındaki düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmış ancak, Devlet tekeli 
tercihi ile kurulan TRT Kurumuna ilişkin 2954 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler 
değiştirilmemiştir. Devlet tekelinden, özel televizyon ve radyolarla büyük rekabet ortamına 
giren TRT'nin modern işletmecilik esaslan çerçevesinde verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik 
ilkeleri doğrultusunda piyasa koşullarında faaliyette bulunması, her şeyden önce 2954 sayılı 
Kanunda gerekli düzenlemeler yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 

3984 sayılı Kanunla kurulan ve esas görevi Türkiye'deki radyo ve televizyon 
yayınlarını denetlemekle ve düzenlemekle görevli olan RTÜK'ün, gerek kamu kuruluşu olan 
TRT karşısında, gerekse özel kesim radyo ve televizyon kuruluşları karşısında eşit mesafede 
olması gerekirken; Anayasanın getirdiği özerklik ilkesine ve modern işletmecilik ilkelerine 
uygun düşmeyen 3984 sayılı Kanunla özel kesim yayın kuruluşları üzerinde verilmeyen 
yetkilerin, RTÜK'e TRT Kurumuna ilişkin verilen yetkileri, TRT'nin faaliyetlerini olumsuz 
yönde etkileyecek boyutlardadır. Yine bu durum RTÜK'ün radyo ve televizyon yayıncılığı 
alanında düzenleme ve denetim yaparken uymak durumunda olduğu Avrupa Smırötesi 
Televizyon Sözleşmesine de uygun düşmemektedir. Ayrıca TRT Genel Müdürünün ve TRT 
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin RTÜK tarafından yapılması her zaman tartışmalara ve 
hukuki sorunlara neden olmaktadır. Anayasanın 133 üncü maddesinde öngörülen özerklik ve 
yayınların tarafsızlığı ancak, TRT'nin özerk bir yönetim biçimine kavuşturulması ile mümkün 
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olabilir. Özerklik ise, Kurum Yönetim Kurulunun, sorumlulukları paralelinde yetkili kılınması 
ile sağlanabilir. Bu nedenle yayın ve yönetimden sorumlu olan Yönetim Kurulunun en üst 
karar ve onay mercii olarak kabul edilmesi, 2954 sayılı Kanun yeniden düzenlenirken, TRT 
ile RTÜK arasındaki organik bağların kaldırılarak, TRT'nin de RTÜK karşısında özel kesim 
televizyon kuruluşları ile aynı mesafede olmasının ve TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin seçiminde RTÜK'ün rol almamasının sağlanması, RTÜK'ün TRT Kurumu 
üzerindeki idari vesayet görüntüsünün kaldırılması büyük önem arz etmektedir. 

3984 sayılı Kanun ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin yetkileri ile teşkilat ve kadro unvanlarında değişiklik 
yapma yetkisine sahip RTÜK; ayrıca TRT'de çalıştırılan personelin kadro unvanları, sayısı, 
ücretleri, ek göstergeleri, personele sağlanacak sosyal yardımları TRT Genel Müdürünün 
teklifi üzerine belirleme yetkisine sahip bulunmaktadır. RTÜK personelinin de istihdam şekli, 
özlük hakları, çalışma esas ve usulleri TRT personeline uygulanan hükümlere tabi olduğu 
aynı Kanunda düzenlenmiştir. 

Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokol 4936 sayılı Kanunla 
onaylanarak 22.07.2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesinin 23 sayılı tavsiye karannda, "düzenleyici bağımsız idari 
otoriteler, kamu yayın kuruluşlarının kurumsal özerkliklerine ve yayın bağımsızlıklarına saygı 
göstermelidir" denilmektedir. Türkiye'nin uymak durumunda olduğu gerek Avrupa Sınırötesi 
Televizyon Sözleşmesi, gerek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 23 sayılı tavsiye 
kararına, gerek Anayasanın 133'üncü Maddesi kapsamında, gerekse 3984 sayılı Kanuna göre 
RTÜK bir yayın veya medya kuruluşu olmayıp, radyo ve televizyon yayınları alanında 
düzenleyici ve denetleyici bağımsız idari otoritedir. 

3984 sayılı Kanunun TRT Kurumunun Yükümlülüğünü düzenleyen mülga 35'inci 
Maddesinde "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Kanunda öngörülen yayın ilke ve 
esaslanna uygun yayın yapmakla yükümlüdür. Yayın ilke ve esaslarının ihlali halinde Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu, ihlalin niteliği ve ağırlığı açıkça belirlenerek Üst Kurulca 
uyarılır. Durdurmayı gerektirecek şekilde yayın yapılması halinde, Üst Kurulun bu doğrultuda 
vereceği karar üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulunun görevi düşer."denilmektedir. Başlangıçta TRT Kurumu üzerinde RTÜK'e idari 
vesayet görüntüsü veren görev ve yetkiler verilmişken, 2002 yılında 4756 sayılı Kanunla söz 
konusu 3984 sayılı Kanunun 35'inci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme 
ile RTÜK'ün TRT Kurumu üzerindeki radyo ve televizyon yayınları alanındaki düzenleyici 
ve denetleyici görev ve yetkileri kaldırılmış, ancak idari alandaki görev ve yetkileri muhafaza 
edilmiştir. 

Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki RTÜK eş değeri radyo ve televizyon yayınları 
alanında düzenleyici ve denetleyici bağımsız idari otoritelerin kamu yayın kuruluşları 
üzerinde sadece bazılarının (Avusturya, Almanya, İrlanda, İspanya-Navarra, Güney Kıbrıs) 
görev ve yetkisi olmamasına karşılık, tamamına yakını bölümü kamu yayın kuruluşlarının 
yayınları üzerinde görev ve yetkileri bulunmaktadır. 2002 yılından itibaren TRT Kurumunun 
radyo ve televizyon yayınlan üzerinde RTÜK'ün düzenleme ve denetim yetkisi 
bulunmamaktadır. 

3984 sayılı Kanunda ve 2954 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılırken; TRT ile RTÜK 
arasındaki tüm organik bağlann gözden geçirilerek, RTÜK'ün de TRT karşısında özel kesim 
radyo ve televizyon kuruluştan ile aynı mesafede olmasının sağlanması ve TRT Kurumu 
üzerindeki kurumsal özerkliği zedeler nitelikteki RTÜK'ün idari vesayet görüntüsünün 
kaldırılması gerekmektedir. 
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1990'lı yıllarda başlayan özel televizyon ve radyo yayıncılığının fiili durum alması 
üzerine, Yüksek Denetleme Kurulu 1991 yılı denetim raporundan itibaren, her yıl denetim 
raporunda, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yapılması gereken 
değişiklikler önerilmiş ve Kurum tarafından önerilere verilen cevaplarda, Kanunda yapılacak 
düzenlemede bu konuların dikkate alınacağı bildirilmiştir. 3984 sayılı Kanun düzenlemesi 
sırasında da, yeni bir TRT Kanunu çıkarılamamıştır. Uygulamada ve mevzuatta halen bir 
değişiklik bulunmadığından 1991 yılından bu yana denetim raporlarında yer alan öneriler 
geçerliliğini korumaktadır. 

Gerek Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, gerekse bu doğrultuda çıkarılan yıllık 
programlarda TRT Kurumunun kamu hizmeti yayıncılığı kapsamındaki rolünün yeniden 
belirlenmesi ve yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Nitekim, Türkiye'nin Kalkınma 
Planları çerçevesinde çıkarılan 2006 yılı Programında "TRT'nin kamu hizmeti yayıncılığı 
kapsamındaki rolünün belirlenerek yeniden yapılandırılması ve Kurumun sağlıklı bir mali 
yapıya kavuşturulması amacıyla 2954 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılacaktır." 
denilmektedir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 11.09.1996 gün ve 96/10 sayılı Üye Ülkelere 
Kamu Hizmeti Yayıncılığının Bağımsızlığını Garanti Altına Alınması İle İlgili Tavsiye 
Kararında; kamu yayın kuruluşlarının yayın bağımsızlığı, program politikaları, kurumsal 
özerkliği, yönetim kurullarının yapısı ve işleyişi, denetlenmeleri, personel durumları, 
sürdürülebilir ve yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulması, yeni iletişim teknolojilerine erişim 
vb. konularda üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. 

01.05.1999 tarihinde Avrupa Birliğinin Kuruluş Anlaşmasına eklenen Amsterdam 
Sözleşmesinin ayrılmaz eklentisi olan Kamu Yayıncılığı Sistemi Hakkındaki Protokolde; 
kamu hizmeti yayın kuruluşlarının finansmanı konusunda üye devletlere ön koşulsuz yetki 
verilirken, kamu kaynağı ile finanse edilecek olan kamu yayıncılığının her bir üye devlet 
tarafından tanımlanmasını, düzenlenmesini ve verilen kamu yayıncılığı görevlerinin açık net 
olarak belirlenmesi istenmektedir. 

Avrupa Birliği mevzuatında; kamu hizmeti yayın kuruluşlarının yayın bağımsızlığı, 
kurumsal özerkliği ve program politikaları ile sektördeki rekabet koşullarına zarar verilmeden 
kullanılacak fınans kaynaklannın garanti altına alınması istenirken, yaratılan kamusal değerin 
ölçülmesini sağlayacak verimli bir kamu yayın işletmeciliğinin sağlanması öngörülmektedir. 

Öte yandan 3915 sayılı Kanununun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun 
22.11.1993 gün ve 93/5038 sayılı Karan ile Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi 
onaylanmıştır. Bu durumda Türkiye; Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde yer alan 
televizyon yayıncılığı ile ilgili düzenleme ve kurallara uymak ve buna bağlı olarak da 
düzenleme ve denetim işlevlerini yerine getirmek durumundadır. 2954 sayılı Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kanununda yayın esasları ve temel ilkeler gibi düzenlemeler hala bulunmakta 
olup, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde 
gerekli değişiklikler henüz yapılmamıştır. 

Yukanda açıklanan nedenlerden dolayı TRT Kurumunun Anayasanın 133 üncü 
maddesinde, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinde, Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin 96/10 sayılı Tavsiye Kararı, Avrupa Birliği Amsterdam Sözleşmesi ve Kalkınma 
Planlannda öngörülen niteliklerde oluşabilmesi, tek yayın kuruluşu esasına göre çıkarılan 
2954 sayılı Kanunun yerine yeni düzenleme yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 
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1991 yılından itibaren Kurumda, 2954 sayılı Kanunla ilgili olarak kanun tasarıları 
hazırlanmış, ancak bu kanun tasarıları belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik, birkaç 
maddelik kanun tasarıları olmaktan öteye geçememiştir. Hâlbuki 1991 yılından bu yana 
özellikle 1993 yılında Anayasanın 133 üncü maddesinde değişiklik yapılmasından itibaren, 
TRT Kanunun baştan sona yeniden tasarlanması daima bir zorunluluk olmuştur. Ancak 
denetim tarihi itibariyle (Ekim 2007), Anayasal değişikliğin üzerinden on dört yılı aşkın bir 
sürenin geçmesine karşılık 2954 sayılı Kanunda köklü bir düzenlemenin hala yapılamadığı 
görülmektedir. 

Öte yandan, TBMM KİT Komisyonu; TRT Kurumunun 2001, 2002 ve 2003 yılı 
hesap ve işlemlerini 11.05.2005 tarihinde görüşmüş ve TRT Kurumunun finansman 
sorunlarının kalıcı çözümü için yasal değişiklikte olmak üzere gerekli düzenlemelerin 
yapılması konusunda Hükümete tavsiyede bulanma karan almış ve bu durumu 24.05.2005 
gün ve 4407 sayılı yazısı ile TRT Kurumunun ilgili olduğu Devlet Bakanlığına bildirmiştir. 

TRT Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla 04.12.1984 tarih 
ve 3093 sayılı Kanun düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun radyo, televizyon, video ve birleşik 
cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hâsılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin 
tahakkuk ve tahsilat işlemlerini kapsamaktadır. 

06.07.1999 gün ve 4397 sayılı Radyo ve Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunla, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununda değişiklikle yapılarak, elektrik üreten, ileten ve dağıtan kuruluşlardan % 3,5 
oranında alınacak TRT katkı payı tahakkuk ve tahsilat işlemleri yeniden düzenlenmiştir. 
Ancak 20.02.2001 gün ve 4268 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun geçici 3 üncü maddesinde 
"Yürürlükte olan tarife dışı ve tarife altı uygulamalar ile elektrik satış tarifeleri üzerindeki 
fonlar ve payların oranlannı sıfıra kadar indirmeye ve bu konulara dair düzenlemeleri 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmektedir. Bu durumda elektrik üreten, ileten ve 
dağıtan kuruluşlardan % 3,5 oranında alınacak TRT katkı payı sıfıra kadar indirilebilecektir. 
Nitekim Bakanlar Kurulunun 22.01.2003 gün ve 5201 sayılı karan ile TRT katkı payı % 2 
oranına indirilmiştir. 

13.12.1983 gün ve 178 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlandırılmış, 13.12.1983 gün ve 188 sayılı KHK ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı kurulmuş ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Hazine Genel 
Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği de dahil olmak üzere bazı birimler görev ve 
yetkileriyle birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devir edilmiştir. Söz konusu 
düzenlemelerin yapıldığı tarihten itibaren KİT'lerin ve dolayısıyla TRT Kurumunun yıllık 
yatırım ve finansman programlarının yürütülmesinde görev ve yetki mevzuat gereğince 
Maliye Bakanlığından Hazine Müsteşarlığına geçmiş bulunmaktadır. 

Yasal düzenlemeler böyle yapılmasına karşılık uygulamaya eskiden olduğu gibi 
devam edilmiş, TRT Kurumu yıllık yatırım programlarının vizesini DPT'den, yıllık 
finansman programlannın vizesini ise 2954 sayılı Kanunda "Maliye Bakanlığı" yazılı olduğu 
gerekçesiyle, Maliye Bakanlığından almaya devam etmiştir. 2954 sayılı Kanunun 36 nci 
Maddesinde yıllık yatırım programlarının yanında, yıllık finansman programlarında da 
DPT'den vize alınması gerekmesine karşılık bu mevzuata da uyulmamıştır. Diğer yandan 
Hazine Müsteşarlığı da 2004 yılına kadar TRT Kurumunun yıllık yatırım ve finansman 
programları konusunda söz sahibi olmamıştır. Sonuç itibariyle 1984 yılından itibaren görev ve 
yetkisi olmamasına karşılık Maliye Bakanlığı TRT Kurumunun yıllık finansman 
programlarına vize vermiş, DPT Kurumun yıllık yatınm ve finansman programlanna vize 
vermesi gerekirken sadece yıllık yatırım programlarına vize vermiş, Kurumun sermaye sahibi 
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olarak Hazine Müsteşarlığı yıllık yatırım ve finansman programı konusunda görev ve 
yetkisini kullanmamış bulunmaktadır. 13.10.2003 gün ve 6287 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2004 yılına ait 
Genel Yatırım ve Finansman Programına TRT Kurumu da dahil edilmiş, ancak Kurum söz 
konusu Kararnamenin istihdama ilişkin hükümlerini düzenleyen 4 üncü madde ile kapsamı 
düzenleyen 13 üncü maddeye tabi olacağı öngörülmüştür. 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 2004 ve 2005 yılları denetim 
raporunda yıllık yatırım ve finansman programları konusunda mevzuat gereğince Maliye 
Bakanlığından vize alınması uygulamasına son verilerek DPT Müsteşarlığı ile Hazine 
Müsteşarlığından vize alınması önerilmiştir. Öneri doğrultusunda Kurum tarafından 
05.05.2006 gün ve 777 sayılı yazı ile konu TRT Kurumu ile ilgili Devlet Bakanlığına iletilmiş 
olduğu görülmüştür. 

15.10.2007 gün ve 12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programına TRT Kurumu tamamen dahil edilmiş ve Kuruma ilişkin temel bütçe parametreleri 
de söz Kararname ile belirlenmiş bulunmaktadır. 

TRT Kurumunun personel kadroları, 2954 Kanunun gereğince Kurum Genel 
Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun karan ve RTÜK'ün onayı ile kesinleşmektedir. 
TRT'nin personel kadrolan Yönetim Kurulunun 15.12.2000 gün ve 392 sayılı karan ve 
RTÜK'ün 07.02.2001 gün ve 6 sayılı karan ile 10.221 adet olarak belirlenmiştir. TRT 
Yönetim Kurulunun 01.07.2005 gün ve 113 sayılı kararı, RTÜK'ün 17.10.2005 gün ve 58 
sayılı onayı ile 260 adet kadro iptal edilmiş, 6 adet kadro ihdas edilmiş ve 672 adet kadronun 
da boşaldıkça iptal edilmesi öngörülmüştür. 2005 yılında 672 adet kadrodan 38 adet kadro 
boşalmış ve 2006 yılına 9.929 adet kadro devir etmiştir. 2006 yılında TRT Yönetim 
Kurulunun 06.01.2006 gün ve 2 sayılı kararı ve RTÜK'ün 19.01.2006 gün ve 4 sayılı onayı 
ile 60 adet kadro, TRT Yönetim Kurulunun 25.02.2006 gün ve 31 sayılı kararı, RTÜK'ün 
30.05.2006 gün ve 37 sayılı onayı ile 5 adet kadro iptal edilmiş ve 2006 yılında iptal edilecek 
672 adet kadrodan 116 adet kadro daha boşalmış ve yılsonunda Kurum kadro sayısı 9.748 
adet olarak gerçekleşmiştir. 511 adet geçici personelin kadrolan ise Hazine Müsteşarlığından 
alınan 02.01.2006 gün ve 52320 sayılı izin ile Yönetim Kurulunun 16.12.2005 gün ve 171 
sayılı kararı ve RTÜK'ün 03.01.2006 gün ve 1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

2006 yılı başında Kurum personel mevcudu; 7.313 kişi kadro karşılığı sözleşmeli, 9 
kişi işçi sayılmayan sözleşmeli, 503 kişi geçici personel olmak üzere toplam 7.825 kişidir. Yıl 
içinde 7.322 olan kadrolu personele; 54 adet personel girmiş, 248 adet personel ayrılmış ve 
bunun sonucunda yılsonunda çalışan kadrolu personel sayısı 7.128 kişi olmuştur. 7.615 adet 
yılsonu çalışan personelin 7.120 kişisi kadro karşılığı sözleşmeli personel, 8 kişisi işçi 
sayılmayan sözleşmeli personel, 487 kişisi ise geçici personeldir. 2006 yılı sonu itibariyle, 
104 kişisi güvenlik görevlisi, 460 kişisi temizlik işleri görevlisi olarak toplam 564 kişisi 
yüklenici işçileridir. 

2006 yılında; 525 kişisi (513 kişisi geçici personel) açıktan atama, 2 kişisi naklen 
atama, 3 kişisi göreve iade, 22 kişisi askerlik, 23 kişisi ücretsiz izin dönüşü olmak üzere 
toplam 575 personel TRT Kurumuna girmiştir. Yine yıl içinde; 189 kişisi emeklilik, 1 kişisi 
başka kuruluşa nakil, 21 kişisi askerlik, 10 kişisi işten çıkarma, 26 kişisi istifa, 12 kişisi ölüm, 
23 kişisi ücretsiz izinli olmak üzere toplam 282 personel TRT Kurumundan ayrılmıştır. 
Kuruma 2006 yılında naklen alman 2 kişi ile açıktan atanan 12 kişi için, Başbakanlıkça 
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yayınlanan genelgeler hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından Başbakanlıktan gerekli 
izinleri alındığı, açıktan atanan 521 adet geçici personelle ilgili olarak ise Hazine 
Müsteşarlığından gerekli izinlerin alındığı görülmüştür. 

TRT Kurumu Personel Yönetmeliğinin; 31 inci maddesinde TRT personeline ticaretle 
uğraşma yasağı, 33 üncü maddesinde ise personelin uymak zorunda olduğu başka iş ve hizmet 
yasaklan ve istisnaları düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 33'üncü maddesinin c fıkrası 
"Bu maddeye aykırı davranan personelin işine son verilir..." şeklinde düzenlenmişti. 
23.02.2001 gün ve 24327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikle 33 üncü maddenin c fıkrası "Bu maddeye aykın davranan personel hakkında bu 
Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır." şeklinde düzenlenmiştir. Yine 27.04.2001 gün 
ve 24385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Personel Yönetmeliğinin 33'üncü maddesinin 
"Personelin, esas görevlerini aksatmamak şartıyla, başka iş ve hizmet yasağının istisnalannı 
düzenleyen b fıkrasına, daha önce olmayan 8 numaralı bendi eklenerek "Stajyer Sanatçı 
dönemini tamamlayan ses ve saz sanatçılarının Genel Müdürün oluru ile yayın ilkelerine 
aykırı olmaması şartıyla mesleklerini icra etme kapsamında audio kaset ve/veya audio 
CD'lerinin yapılması amacıyla çalışmalar yapmak."şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

TRT Kurumunda yıllar itibariyle ticaretle uğraşma yasağı ile başka iş ve hizmet yasağı 
daha çok sanatçı kadrolarında istihdam edilen personel tarafından ihlal edildiği ve bunlarla 
ilgili hukuki işlemler yapıldığı görülmektedir. 2001 yılında Personel Yönetmeliğinde yapılan 
düzenleme ile başka iş ve hizmet yasağını ihlal etme yaptırımı işe son verme cezasından, 
disiplin cezasına dönüştürülmüştür. Yine sanatçı kadrolarında istihdam edilen personel daha 
önceleri kaset ve/veya CD yapımı yoluyla mesleklerini icra edemezlerken, yeni yapılan 
düzenleme ile bu konuda serbesti getirilmiştir. Kurum personel yönetmeliğinin 31 inci 
maddesinde personele ticaret yapma yasağı getirilmişken, yeni düzenleme ile bu yasağa aykın 
olarak sanatçı kadrolarında istihdam edilen personel mesleki alanlarında bir yerde ticaret 
yapma olanağına kavuşturulmuştur. Üstelik gerek mesleki olarak yetiştirilmeleri gerekse her 
türlü özlük hakları Kurumu tarafından sağlanan sanatçı kadrolannda istihdam edilen 
personelin yapacağı bu ticari faaliyet nedeniyle telif ve hak sahipliği anlamında TRT 
Kurumunun hiç bir çıkarı olamayacaktır. Yine bu düzenleme ile sanatçı kadrolarında istihdam 
edilen personel, TRT Kurumunun faaliyet alanına giren bir konuda faaliyette bulunma 
olanağına sahip olmaktadır. 399 sayılı KHK'nin 15 inci maddesiyle yapılan düzenlemede 
olduğu gibi, Türkiye'de işletmecilik yapan ve ticari faaliyette bulunan tüm kamu kuruluşlan 
(KİT'ler vb.) kendi personelinin başka iş ve hizmet yasağını ihlal etmeleri halinde işe son 
verme cezası öngörülmüştür. Bir yerde TRT Kurumu, kendi faaliyet alanına giren konularda 
faaliyette bulunan personeli hakkında sadece disiplin cezası uygulaması getirerek, personel 
nezdinde başka iş ve hizmet yasağında caydırıcı özelliğini zayıflatmıştır. Nitekim uygulamada 
2001 yılından itibaren denetim tarihine kadar (Ekim 2007) bu hakkın bazı sanatçılar 
tarafından artan oranda kötü kullanıldığı ve teftiş raporlarına da yansıdığı görülmektedir. 

Bu konuda Yüksek Denetleme Kurulu tarafından getirilen öneriye, Kurum tarafından 
olumlu cevap verilmesine karşılık denetim tarihi itibariyle (Ekim 2007) henüz bir 
düzenlemenin yapılmadığı görülmektedir. 

Personel yönetmeliğinde gerekli düzenlemelerin yapılarak; 
-Ses ve saz sanatçılarının mesleklerini icra etme kapsamında audio kaset ve/veya 

audio CD'lerinin yapılması esaslannı yeniden düzenlenerek, TRT ses ve saz sanatçılarının 
yapacaklan kaset ve/veya CD'ler üzerinde TRT Kurumunun hak ve çıkarlarının belirlenmesi, 
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-Başka iş ve hizmet yasağını ihlal eden personele, mevzuat değişikliği ile 2001 
yılından önce yapılan uygulamanın tekrar getirilmesi 

gerekmektedir. 

Kurum tarafından İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine göre istihdam edilen personele 
ilişkin sorunların çözümlenmesi amacıyla İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Yönetmelik 27.04.2001 gün ve 24385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetim Kurulunun 28.08.2001 gün ve 263 sayılı kararı ile Kurumda mevcut 
İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine göre çalışan 650 adet civarında personelin, 2002 yılı 
başından itibaren sınavlarının yapılarak geçici personel statüsüne geçirilmeleri öngörülmüştür. 
2002 yılında uygulanmak üzere 650 adet geçici personelin kadroları Yönetim Kurulunun 
29.11.2001 gün ve 392 sayılı kararı ve RTÜK'ün 25.12.2002 gün ve 66 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. 2003 yılında da 650 adet olarak uygulanan geçici personel kadro sayısı 2004 
yılı için Yönetim Kurulunun 26.12.2003 gün ve 392 sayılı karan ve RTÜK'ün 07.01.2004 
gün ve 2 sayılı kararı ile 566, 2005 yılı için Hazine Müsteşarlığının 10.02.2005 gün ve 8123 
sayılı izin yazısı, TRT Yönetim Kurulunun 14.02.2005 gün ve 29 sayılı kararı ve RTÜK'ün 
16.02.2005 gün ve 8 sayılı kararı ile 527, 2006 yılı için Hazine Müsteşarlığının 02.01.2006 
gün ve 52320 sayılı izin yazısı, TRT Yönetim Kurulunun 16.12.2005 gün ve 171 sayılı kararı 
ve RTÜK'ün 03.01.2006 gün ve 1 sayılı kararı ile 511 adet olarak belirlenmiştir. 

Geçici personel yılda en fazla 11 ay/adam kuralına göre istihdam edildiğinden 2005 
yılı sonunda mevcut 503 adet geçici personel çıkarılmış ve Ocak 2006 ayından itibaren tekrar 
iş başı yaptırılmaya başlanmıştır. Yıl içinde 521 adet personel işe alınmış, 12 kişisi askerlik 
nedeniyle ayrılmış, 18 kişisi istifa etmiş, 3 kişisi işten çıkarılmış, 1 kişisi vefat etmiş ve 
toplam olarak 34 personel Kurumdan ayrılmış ve yıl sonunda 487 adet geçici personel 
kalmıştır. Geçici personel yılda en fazla 11 ay/adam kuralına göre istihdam edildiğinden 487 
adet geçici personel sözleşme fesih tarihlerine göre Aralık 2006 ayının sonunda işten tekrar 
çıkartılmışlar ve 2007 yılı başından itibaren tekrar iş başı yaptırılmaya başlanmıştır. Bu 
nedenle geçici personelin tamamı yılsonunda çalıyor sayılarak rapordaki çizelgeler bu 
doğrultuda düzenlenmiştir. 

Uzun yıllar boyunca İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğine göre istihdam edilen personele 
ilişkin ortaya çıkan ve Kurumu maddi ve manevi olarak zorlayan sorunların çözümü Kurum 
tarafından geçici olarak çözümlendiği görülmektedir. Geçici personel uygulaması, 
zorunluluktan ortaya çıkan bir istihdam biçimi olup, zaman içinde geçici personel istihdamına 
son verilmesi gereğine Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında geçmiş yıllarda yer verilmiştir. 
04.04.2007 gün ve 5620 sayılı Kamuda Geçici Pozisyonlannda Çalışanların Sürekli İşçi 
Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21.04.2007 gün ve 26500 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 5620 sayılı Kanuna göre geçici personel çalıştıran TRT gibi 
kurumların 90 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve ilgilerine göre 
Hazine Müsteşarlığına başvurmaları öngörülmüştür. TRT Kurumunun önüne ciddi bir 
sorununun çözümü konusunda yasal bir fırsatın önüne çıkmış olmasına ve Kurum 
yetkililerinin bu konuda uyarılmasına karşılık, Kurum tarafından geçici personelin kadroya 
geçirilmesine ilişkin hiçbir çalışma yapılmadığı, hiçbir başvuruda bulunulmadığı ve ilgili 
kurumlardan görüş dahi alınmadığı görülmüştür. Yıllar itibariyle geçici personelin büyük 
çoğunluğunun Kurumun yayın alanında önemli görevler üstlendiği, ciddi yükler taşıdığı 
görülmektedir. 
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Geçici personelin 2954 sayılı Kanunda sayılan istihdam şekillerinden olan İşçi 
Sayılmayan Sözleşmeli Personel kadrolarına aktarılması için ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

TRT Kurumu personeli için 2006 yılında, 2005 yılına göre % 5 oranında 12.079.754 
YTL fazlasıyla 273.679.705 YTL tutarında harcama yapılmıştır. Ayrıca 2006 yılında TRT 
Mal, Hizmet ve Danışmanlık Hizmetleri İhale Esas ve Usulleri Yönetmeliği çerçevesinde 
istisna sözleşmesi yapılan kişilere 18.512.584 YTL tutarında harcama yapılmıştır. TRT'nin 
2006 yılı tüm gelirlerinin 547 milyon YTL olduğu dikkate alındığında, gelirlerin % 50'sinin 
personele harcandığı görülmektedir. Personele 2006 yılında yapılan harcamaların % 39'u 
ücretlere, % 41 'i ek ödemelere, % 20'si ise sosyal giderlere ait bulunmaktadır. 2005 yılına 
göre oluşan artışlar, genel olarak memur maaş katsayısı, sözleşme ücretleri, sosyal giderlere 
konu girdilerdeki fiyat artışları, özel hizmet tazminatındaki artışlardan kaynaklanmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

Kurumun 2006 yılı sonunda, geçen yıla göre varlıkları ve kaynaklan % 26,3 oranında 
174.567.971 YTL artarak 837.716.220 YTL'ye yükselmiştir. 

Varlıklar içindeki duran varlıklarının payı % 51,4'den % 39,3'e, kısa sürede paraya 
çevrilebilir değerlerin payı % 42,4'den % 36,3'e inerken, hazır değerlerin payı % 6,2'den 
% 24,4'e yükselmiştir. 

Toplam kaynaklar içindeki yabancı kaynakların payı % 5,7, öz kaynakların payı ise % 
94,3'dür. 2006 yılında Kurumun kısa süreli yabancı kaynaklannın payı % 3,2'den % 3,6'ya 
çıkarken, uzun süreli yabancı kaynaklannın payı % 2,1 olarak aynı seviyede kalmıştır. 

2006 yılında Kurumun varlıklarının % 5,6'sı yabancı kaynaklardan karşılanmıştır. 
Yabancı kaynakların % 11,3'ünü ticari borçlar, % 13,5'ini ödenecek vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler, % 36,7'sini dahili sigorta fonu, % 38,5'ini ise diğer kaynaklar oluşturmuştur. 
Yabancı kaynaklar içindeki ticari borçlar azalırken fon çıkışı gerektirmeyen dahili sigorta 
fonu karşılıklannın artması ve yabancı kaynaklardaki artışın varlık toplamındaki artış oranının 
gerisinde kalması mali kaldıraç oranının düşük gerçekleşmesini sağlamıştır. Mali kaldıraç 
oranının düşük olması Kurumun mali açıdan risk taşımadığının göstergesidir. 

Kurumun aktif toplamı 2005 yılına gör % 26,3 oranında artarken bağlı değerlerin % 
3,3 oranında azalması bağlı değerlerin varlık toplamı içindeki oranının düşmesine yol 
açmıştır. Bağlı değerlerdeki azalma maddi duran varlık net değerinin cari yıl amortismanı 
nedeniyle azalmasından kaynaklanmaktadır. Kurumun maddi duran varhklannda cari yılda 
gerçekleşen artışın yıllık amortisman tutarının altında kalması maddi duran varlık net 
değerinin düşmesine yol açmıştır. 

Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin bir önceki yıla göre % 58 oranında, varlıklar 
toplamının ise % 26 oranında artması dolayısı ile, paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin 
varlıklar toplamına oranı 2005 yılına nazaran 12 puanlık artış göstermiştir. 

Cari dönemde bağlı değerlerin % 3,4 oranında 11.712.675 YTL azalmasına karşılık 
paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin % 58 oranında 186.280.646 YTL artması sonucu bağlı 
değerlerin paraya çevrilebilir ve hazır değerlere oranı 41 puanlık gerileme ile % 65 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Kurum 2005 yılında 19,4 milyon YTL olan kannı 2006 yılında 162,5 milyon YTL'ne 
yükseltmiştir. 
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Dönem kârının 2005 yılında 19 milyon YTL iken 2006 yılında 162 milyon YTL'ne 
yükselmesi nedeni ile dönem kârının ödenmiş sermayeye oranı 2005 yılında % 15 iken 2006 
yılında % 129, yine dönem karının öz kaynaklara oranı bir önceki yılda % 3 iken 2006 yılında 
% 21 'e yükselmiştir. 

2006 yılında Kurumun faaliyet karının bir önceki yıla nazaran % 40 oranındaki artışla 
87 milyon YTL'ne yükselmiş olması dolayısıyla bu oran 2005 yılı için % 3 iken cari yılda 
% 11 'e yükselmiştir. 

Genel olarak Kurumun mali yapısı incelendiğinde; 2003 ve 2004 yılı varlık ve 
kaynaklarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan mali yapı değerlemelerine esas 
teşkil eden göstergeler gerçek durumu yansıtamamaktadır. Çünkü Kurum her iki yılı da artan 
oranda dönem zararı oluşmasına karşılık enflasyon düzeltmesinin etkisiyle maddi duran 
varlıklar ile kâr yedeklerinin değeri artmış ve Kurumun mali bünyesinde reel olmayan güçlü 
bir bağlı değerler ve öz kaynak yapısı ortaya çıkarmıştır. 2005 yılı verileri de önceki dönemde 
yapılan enflasyon düzeltmesi etkilerini taşımaktadır. 

Kurumun mali yapısının 2006 yılında, yukarıda gösterilen oranlardaki iyileşmelerde 
değerlendirildiğinde, önceki yıllara nazaran daha iyi olduğu görülmektedir. 

Ancak, kamu yayın kuruluşu olarak TRT Kurumunun gelişen radyo ve televizyon 
yayın teknolojisine uyumu sağlayabilmesi için, yatırım ve işletme faaliyetlerinin istikrarlı 
gelir kaynaklarıyla finanse edilerek mali yapının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2006 yılı finansman programında; son durum itibariyle 661.752.881 Yeni Türk lirası 
kaynağa karşılık, 617.892.881 Yeni Türk lirası ödeme yapılacağı, yatırım giderlerinin de 
43.860.000 Yeni Türk lirası olacağı öngörülmüş olup; 2006 yılı sonu itibariyle kaynaklar 
toplamı 698.331.840 yeni Türk lirası tutarında, ödemeler toplamı 692.093.939 Yeni Türk 
lirası ve yatırımlar da 6.237.901 Yeni Türk lirası tutarında gerçekleşmiştir. 

2954 sayılı Kanunda ruhsat ücreti sistemi yer almakta olup, 04.12.1984 tarihli 3093 
sayılı "TRT Gelirleri Kanunu" ile bu sistemden vazgeçilerek enerji gelirinden pay alınması 
uygulamasına geçilmiştir. 

3093 sayılı Kanun'un 4/c maddesi hükmü, "Türkiye Elektrik Kurumu ve Kurum 
dışında Kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağılım ve 
ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlar, tüketilen enerji miktarının birim 
bedelle çarpımından elde edilecek meblağın % 3,5 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumuna intikal ettirirler" şeklindedir. 

Ancak, bu oran 1990 ve 1991 yıllarında Bütçe Kanunuyla % 1 , 1992 Bütçe Kanunu ile 
%2 oranlarıyla sınırlandırılmış, 1993 Bütçe Kanununda sınırlama olmadığından %3,5 oranı 
uygulanmıştır. Uygulama oranı 2003 yılına kadar % 3,5 olarak tatbik edilmiştir. 

06.07.1999 tarihli 4397 sayılı Kanun'la 3093 sayılı Kanun'un 4/c maddesi "Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Üretim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik 
üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretim yapmaya yetkili kılınan 
diğer kurum, kuruluşlar ve işletmeler nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayri safi 
satış hasılatının (KDV hariç tüm fon, vergi ve paylar dahil) % 3,5 tutarındaki payı TRT 
Kurumuna intikal ettirirler" şeklinde değiştirilmiştir. 

4397 sayılı Kanunla 3093 sayılı Kanun'un 4/d maddesi de değiştirilmiş olup, elektrik 
enerji oranlarını eksiltmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili olan Bakanlar Kurulu, bu 
oranlan % 100'üne kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 
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Bakanlar Kurulu'nun 23.02.2003 tarihli 2003/5201 sayılı Karan ile; %3,5 olan enerji 
payını % 2'ye indirilmiştir. 

Enerji hasılatından alınan Kurum payının %3,5'dan %2'ye düşürülmesinin yanı sıra, 
Maliye Bakanlığınca Kurum bütçesinin vize işlemlerinde finansman açığı da kabul 
edilmediğinden, Kurumun asli görevi gereği yapacağı program yapım ve yayın giderlerinde 
tasarrufa gidildiği görülmüştür. 

TRT vericilerinin T.Telekom'a devrine rağmen, Kurum'un reklam piyasasındaki 
payının ve elektrik enerji payının azalması nedeni ile kaynak sıkıntısı devam etmektedir. 

TRT'nin Genel Bütçeden aldığı paylar seneler boyunca vergi ve T.Telekom'a olan 
borçlarının kapatılmasında kullanılmıştır. Kurum; kaynak ihtiyacını karşılamak için bazı 
gayrimenkullerini satmak zorunda kalmıştır. TRT-GAP, TRT-INT, TRT Avrasya gibi 
kanallara ait yayın giderleri büyük oranda TRT tarafından karşılanmıştır. 

2000 yılından sonra yatınmlann azaltılarak sürdürülmesi ve T.Telekomdan vericilerin 
yeniden TRT'ye geçmesi neticesinde nakit girişi artmıştır. Ancak, 2003 yılında enerji payının 
% 3,5'dan %2'ye indirilmesi, 4628 sayılı EPDK Kanunu gereği Enerji Piyasası Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu tarafından Otoprodüktör ve Otoprodüktör gruplarına kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere elektrik üretim lisansı verilmesi ve bu grupların nihai tüketiciye elektrik 
satış miktarlarının sınırlı seviyede olması ile kaçak elektrik tüketiminin varlığı nedeniyle, 
elektrik enerjisi payı gelirlerinde düşüş kaydedilmektedir. 

Kamu yayın kuruluşu olarak TRT'nin uluslararası normlarda öngörüldüğü biçimde 
özerklik ve yayınlarında tarafsızlık kriterlerine göre finans kaynaklarının garanti altına 
alınması ilkesi doğrultusunda, kamu yayıncılığı faaliyetini sürdürebilmesi için, yasal 
düzenlemeyle devamlı bir finansman kaynağına kavuşturulması gerekmektedir. 

TRT'nin 2006 yılı bütçesinde; giderler için 565.273.365 Yeni Türk lirası ödenek 
aynlmış ancak yıl içinde revize edilmesi nedeniyle ödenek toplamı 575.789.365 Yeni Türk 
lirasına ulaşmıştır. Faaliyet döneminde toplam giderler; ödeneğin son durumuna göre %21 
oranında 122.649.358 yeni Türk lirası altında, 453.140.007 Yeni Türk lirası tutannda 
gerçekleşmiştir. Faaliyet döneminde toplam ödeneğin, %79 oranında kullanıldığı 
görülmektedir. 

2006 yılında yapılan giderlerin; %58,7'si memur ücret ve giderleri, %29,1'i dışardan 
sağlanan fayda ve hizmetler, %5,1'i amortisman giderleri, %3,8'i çeşitli giderler, %1,7'si ilk 
madde ve malzeme giderleri, %0,9'u işçi ücret ve giderleri ve %0,7'si vergi resim harçlardır. 

Görüleceği üzere; toplam giderler içerisinde en büyük pay memur ücretlerine aittir. 
Bunu dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, amortismanlar ve çeşitli giderler izlemektedir. 

Kurumun 2006 yılı alımları 2005 yılına göre %21,6 oranında 1.220.350,68 YTL 
artarak 6.869.077,54 Yeni Türk lirası tutannda gerçekleşmiştir. 

2006 yılı alım programının son durumuna göre; 28.900.000 Yeni Türk lirası ödenek 
ayrılmasına rağmen, bu ödeneğin ancak %23,8'inin kullanıldığı görülmektedir. 

TRT'nin bazı alımlanndaki toplam harcama-ödenek ve gerçekleşme durumu aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Alım Ödenek (TL) Gerçekleşme(TL) 

Kırtasiye ve Büro Mlz. 756.891 674.815 

Basılı Evrak 575.156 5.364 

Nakil Vas. Özel Araç.Yed. 131.560 68.639 

İşletme Malzemesi 310.098 115.869 

Teknik Yedek Malzeme 22.371.472 3.382.585 

Sosyal İşler Malzemesi 404.447 350.433 

Temizlik Malzemesi 104.656 93.035 

Resim Kayıt Malz. 1.772.690 1.499.826 

Ses Kayıt Malz. 249.312 553 

Ticari Mallar 400.000 91.919 

Amt.Tabi Olan Dem.Malz. 671.619 456.178 

TRT, ihtiyaçlarının karşılanmasında barter yöntemini de kullanmaktadır. Barter; nakit 
kullanılmadan karşılıklı mal ve hizmetlerin trampa edilmesini sağlayan bir finansman, satış ve 
pazarlama yöntemidir. Reklam veren firmalar bu hizmetin karşılığında mal, hizmet, program 
ve film ile ödemede bulunmaktadır. 

2006 yılında, reklam karşılığında Kurum'un ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alınması 
suretiyle barter anlaşmalarının yapılmasına devam edilmiştir. Muhtelif gazetelerle 2006 yılı 
içerisinde yeni bir barter anlaşması yapılmamış olmakla birlikte, önceki yıllarda yapılan barter 
sözleşmeleri kapsamında, 2006 yılına sarkan tutarların reklam yayınlan yapılmıştır. 2006 
yılında uygulamaya konulan yeni Barter Usul ve Esaslan çerçevesinde bir adet barter 
sözleşmesi imzalanmıştır. 

TRT, 20.03.2006 tarihli sözleşmeyle Medyamaks firmasıyla 498.000 Yeni Türk lirası 
karşılığında, İstanbul Çekim Platosu İnşaatı için barter anlaşması yapmıştır. 

TRT Kurumunun en önemli barter uygulaması film program alımları ile ilgilidir. 
Ancak, 2006 yılında film ve program alımları için barter anlaşması yapılmamıştır. 

Yerli ve yabancı program alım işleri, TRT Televizyon Daire Başkanlığı bünyesinde 
bulunan Dış Kaynaklar Müdürlüğünce ve Kurum içi ve Kurum dışı yapımlar ise yine aynı 
daire başkanlığındaki Drama Koordinasyon ve Bütçe Kontrol Müdürlüğünce yerine 
getirilmektedir. 

2006 yılında Dış Kaynaklar Müdürlüğünce tamamı doğrudan alım olmak üzere, 
1.118.270 Yeni Türk lirası tutarında yerli ve 10.240.772,36 Yeni Türk lirası da yabancı 
program olmak üzere; tamamı doğrudan (barter dışı) toplam 1.359.042,36 Yeni Türk liralık 
program alımı gerçekleştirilmiştir. 

Drama Koordinasyon ve Bütçe Kontrol Müdürlüğünce 2006 yılında 5.241.982 Yeni 
Türk lirası Kurum içine ve 11.573.960,36 Yeni Türk lirası da Kurum dışına olmak üzere; 
toplam 16.815.918 Yeni Türk lirası tutarında yapım gerçekleştirilmiştir. 

Televizyon Daire Başkanlığının program alımlarını gerçekleştiren Dış Kaynaklar 
Müdürlüğü ile program yapım işlerinden sorumlu Drama koordinasyon ve Bütçe Kontrol 
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Müdürlüğünün 2006 yılında gerçekleştirdikleri söz konusu faaliyetleri; aşağıda sırasıyla 
açıklanmıştır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, 2005 yılında 147 adet yerli film için 1.140.140 
Yeni Türk lirası tutannda ödemede bulunurken, 2006 yılında 1.118.270 Yeni Türk lirasına 
200 adet yerli film alımını gerçekleştirmiştir. 

2006 yılında yapılan tüm alımlar doğrudan alım olup, barter yoluyla program alımı 
söz konusu olmamıştır. Dış Kaynaklar Müdürlüğünce gerçekleştirilen yabancı program 
alımlarının tutan 7.227.080 ABD Doları olup, sözleşmelerin imza tarihlerindeki TCMB döviz 
alış kuru üzeriden hesaplanan Türk lirası karşılığı ise 10.240.772,36 Yeni Türk lirası 
olmaktadır. 

TRT'nin 2006 yılında gerçekleştirdiği 7.227.080 ABD Dolarlık yabancı program 
alımının; 5.849.370 ABD Doları 359 adet yabancı sinema filmine, 149.500 ABD Dolan 45 
bölümden oluşan 3 adet diziye, 1.038.000 ABD Doları 916 bölümden oluşan 23 adet çizgi 
programa, 47.210 ABD Doları 39 bölümden oluşan 20 adet belgesele, 15.000 ABD Doları 
200 bölümden oluşan 1 adet magazin programına ve 128.000 ABD Doları da 60 bölümlük 1 
adet format yayınına aittir. 

2006 yılı yabancı program alımlannın %81'i yabancı sinema filmlerine aittir. Sinema 
filmlerini %14,3 ile çizgi programlar takip etmiştir. 

2006 yılı yabancı program alımlan, 2005 yılı ile mukayese edildiğinde; bir önceki 
yıla göre en önemli artışın çizgi programlarda olduğu 126.600 ABD Dolarlık çizgi program 
alımının 2006 yılında 1.038.000 ABD Dolanna çıktığı görülmektedir. 

TRT Televizyon Daire Başkanlığı Drama Koordinasyon ve Bütçe Kontrol 
Müdürlüğünün, 2005 yılına göre %21,8 oranında azalışla 2006 yılında gerçekleştirdiği toplam 
16.815.918 yeni Türk lirası tutarındaki yapım işinin; 5.241.982 Yeni Türk lirası Kurum içi 
yapımlardan ve 11.573.936 yeni Türk lirası da Kurum dışı yapımlardan oluşmuştur. 

Yapımların %31,2'si Kurum içine ve 68,8'i de Kurum dışına yaptırılmıştır. 2006 
yılında barter karşılığı bir yapım söz konusu olmamıştır. 

Toplam 5.241.982 Yeni Türk lirası tutarındaki Kurum içi yapımlann %12,3 oranında 
644.712 Yeni Türk lirası 4 adet filme ve %87,7 oranında 4.597.270 Yeni Türk lirası da 250 
bölümden oluşan 9 adet diziye ilişkindir. 

11.573.936 Yeni Türk lirası tutanndaki Kurum dışı yapımların; 8.842.298 Yeni Türk 
lirası 62 bölümden oluşan 5 adet diziye ve 2.731.638 Yeni Türk lirası da diğer (drama dışı) 
yapımlara aittir. 

2006 yılında gerçekleştirilen yurt içi radyo yayın süreleri 2005 yılı gerçekleşmeleri 
ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Yayın süreleri 

Yurt içi radyo 2005 Gerçekleşen 2006 Gerçekleşen Fark 

Yayınlan % Dakika % Dakika % Dakika 

I- Ulusal radyo yayınları: 

- Radyo - 1 (*) 12,8 525.600 12,8 525.600 - -
- Radyo - 2 / TRT-FM 12,8 525.600 12,8 525.600 - -
- Radyo - 3 12,8 525.600 12,8 525.600 - -

- Radyo - 4 12,8 525.600 12,8 525.600 - -

Toplam ( I ) 51,2 2.102.400 51,2 2.102.400 _ _ 

II- Bölge radyo yayınları: 

- Çukurova (**) 6,4 262.800 6,4 262.800 - -
- Antalya (**) 6,4 262.800 6,4 262.800 - -
- Erzurum (**) 6,4 262.800 6,4 262.800 - -

- GAP - Diyarbakır (**) 6,4 262.800 6,4 262.800 - -

- Trabzon (**) 6,4 262.800 6,4 262.800 - -
- TRT HATAY FM (***) 6,4 240.900 6,4 240.900 - -

Toplam ( I I ) 38,4 1.554.900 38,4 1.554.900 _ _ 

Toplam (I+II ) 89,6 3.657.300 89,6 3.657.300 _ _ 

III- Turizm Radyosu 10,4 525.600 10,4 525.600 _ _ 

Genel toplam 100 4.182.900 100 4.182.900 - -
(*)Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarının ortak yayınından oluşmaktadır. 

(**)Bölge Radyolan 18.00-06.00 saatleri arasında Radyo-4 ile ortak yayın yapmaktadır. 
Ortak yayınlar süreye dahil edilmemiştir. 

(***) TRT Hatay FM 18.00-07.00 saatleri arasında TRT-FM ile ortak yayın yapmaktadır. 
Ortak yayınlar süreye dahil edilmemiştir. 

Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği üzere, 2006 yılında gerçekleştirilen toplam 
yayın süresi 2005 yılındaki süreye eşit olup, son yıllarda Kurum'un yurt içine yönelik radyo 
yayınlarının sürelerinde bir değişikliğe gitmediği anlaşılmaktadır. 

2006 yılında yurtdışına yapılan radyo yayınlan 2005 yılı rakamlanyla karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Yayın 

Dili 

2005 Yılı 

Gerçekleşen 

2006 Yılı 

Gerçekleşen 

Fark 

% Dakika % Dakika % Dakika 

Türkçe 34 525.600 52 1.154.400 120 628.800 

Yabancı diller 66 1.029.300 48 1.040.250 1 10.950 

Toplam 100 1.554.900 100 2.194.650 41 639.750 

Yurt dışına yapılan Türkçe yayınların toplam süresinin 2006 yılında % 120 oranında 
artış gösterdiği, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya yönelik olarak günde 3 saatlik özel yayın 
yapılmaya başlandığı, bunun yanında uydu ve İnternet üzerinden günde 24 saatlik yayınlara 
devam edildiği, yabancı dillerde yapılan yayınlardaki artışın ise günde yanm saatlik İtalyanca 
yayınlara başlanmasından ve İspanyolca yayınların günde 1 saate çıkartılmasından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Yurt dışı radyo yayınları; Avrupa, Kuzeydoğu Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika, Kuzey Batı Asya ve Uzak Doğu, Güney Batı Asya ve Güney Doğu Asya olmak üzere 
dünyanın 8 değişik bölgesine HF vericileri aracılığı ile, Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika, 
Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika'ya da uydu aracılığı ile yapılmaktadır. Buna 
ilave olarak Kurumun www.trt.net.tr adresli internet sitesinden de söz konusu yayınlar canlı 
olarak dinlenebilmektedir. 

2006 yılındaki televizyon yayınlarının kanallara (yayın birimlerine) dağılımı 2005 

2005 2006 Fark 
Televizyon Gerçekleşen Gerçekleşen 

Yayın Birimleri % Dakika % Dakika % Dakika 

I- Yurt içine yayın : 

TRT-1 19 525.600 19 525.600 0 0 
TRT-2 19 525.600 19 525.600 0 0 
TRT-3 9 249.477 8 232.264 (7) (17.213) 
TRT-4 15 396.752 15 402.731 2 5.979 
TRT-GAP 5 137.879 6 156.039 13 18.160 

Toplam (I) 67 1.835.308 67 1.842.234 1 6.926 
II- Yurt dışına yayın : 

TRT-INT 19 525.600 19 525.600 0 0 
TRT-TÜRK 14 390.270 14 373.637 ( 4 ) (16.633) 

Toplam (II) 33 915.870 33 899.237 2 (16.633) 
Genel toplam 100 2.751.178 100 2.741.471 (1) (9.707) 
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2006 yılında yapılan televizyon yayınlarının toplam yayın süresinin 2.741.471 dakika 
olduğu, bunun; % 67'sinin yurt içine, % 33'ünün yurt dışına yapılan yayınlardan olduğu ve 
toplam yayın süresinin geçen yıla göre 9.707 dakika azaldığı görülmektedir. 

TRT'nin 2006 yılma ait gelir ve giderleri, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

2005 Yılı 2006 Yılı 

Gelirler ve Giderler Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

(BinYTL) (Bin YTL) (Bin YTL) 

1- Gayri Safı Satış Hasılatı 

a) Cihazlardan Alınan Bandrol Bedeli 176.972 168.625 183.254 

b) Elektrik Hasılat Payı 250.599 277.558 303.896 

c) İlan ve Reklam Geliri 43.906 50.000 38.695 

d) Mal ve Hizmet Karşılığı Gelirler 17.466 17.930 11.830 

e) Program ve Haber Hiz.Sat. Gel. 1.806 882 1.815 

f) Türk Telekom Gelir Payı 

g) Diğer Gelirler 9.309 17.221 8.001 

Toplam (1) 500.058 532.216 547.491 

2- Hasılattan İndirimler 

a) Satıştan İadeler 340 159 

b) Satış İskontoları 3.730 3.700 5.675 

c) Diğer İndirimler 1.912 

Toplam (2) 5.982 3.700 5.834 

3- Safı Satiş Hasılatı (1-2) 494.076 528.516 541.657 

4- Mal ve Hizmet Satış Maliyeti 475.067 576.189 454.302 

5- İşletme Faaliyeti Kârı/Zararı (3-4) 19.009 (47.673 ) 87.355 

6- Faaliyet Dışı Gelir ve Kâr 44.320 74.537 106.768 

7- Faaliyet Dışı Gider ve Zarar 43.934 47.200 31.380 

8- Dönem Kârı/Zararı (5+6+7) 19.395 (20.336) 162.743 

Kurumun 2006 yılı toplam geliri, 2005 yılına göre %9,5 oranında artarken, mal ve 
hizmet maliyeti %4,4 oranında azalmıştır. Marjinal gelir artışı (%9,5), marjinal maliyet 
artışından (%-4,4) büyük olduğundan dolayı, işletme faaliyeti karı da bir önceki yıla göre 
%359,5 oranında, başka bir ifadeyle 3,5 misli artış kaydetmiştir. 

Faaliyet dışı hasılat ve karların ilavesi, faaliyet dışı gider ve zararların olumsuz etkisi 
sonucunda oluşan 2006 yılı dönem karı da; 2005 yılına göre 7,3 misli artmış bulunmaktadır. 
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Ancak, program değerleri ile gerçekleşen değerler arasında önemli oranda sapmalar 
görülmektedir. Özellikle,mal ve hizmet satış maliyetlerinin yüksek , faaliyet dışı gelir ve 
karların da daha düşük tahmini nedeniyle 2006 yılı faaliyetlerinin zararlı olacağı ve dönemin 
de zararla kapanacağı öngörülmüştür. 

2006 yılında Kurumun gerçekleşen gelir kalemleri arasında, bir önceki yıla göre en 
yüksek artış, %21,3 oranı ile elektrik hasılat payına ilişkindir. Cihazlardan alınan bandrol 
bedelinde %3,7, program ve haber hizmet satışlarında %0,5 oranında artış kaydedilirken, 
diğer gelir kalemleri tutarları 2005 yılına göre azalmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, elektrik enerjisi payı, TRT için 
önemini korumaya devam etmektedir.. 

V. YATIRIMLAR 

Kurum'un 2006 yılı Yatırım Programı teklifi 9.7.2005 tarih ve 25870 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Başbakanlığın 2005/3 sayılı Genelgesi ekindeki 2006-2008 Dönemi 
Yatırım Programı Hazırlama Esasları çerçevesinde hazırlanmış ve 2006 yılı için 27,6 milyon 
YTL özkaynak ve 31,3 milyon YTL takas yoluyla yapılacak alımlar olmak üzere toplam 58,9 
milyon YTL olarak DPT Müsteşarlığına sunulmuştur. 

Söz konusu teklife karşılık 7.1.2006 tarih ve 25046 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 yılı Yatırım Programında ise Kuruluşa 8,6 milyon YTL 
özkaynak ve 31,3 milyon YTL takas yoluyla alımlar olmak üzere toplam 39,9 milyon YTL 
liralık ödenek tahsis edilmiştir. 

Tahsis edilen ödeneğin ihtiyacı karşılayamayacağı düşünülerek, yeniden DPT 
Müsteşarlığına başvurulmuş ve İstanbul Kuruçeşme çekim platosu inşaatı projesi ilavesiyle bazı 
projelerde ödenek artırımı sağlanmış olup, revize sonrasında 2006 yılı yatırım programı 22 
milyon YTL özkaynak, 21,8 milyon YTL takas ve 11 milyon YTL Evrensel Hizmet 
kapsamından karşılanmak üzere toplam 54,8 milyon YTL yatırım yetkisi verilmiştir. 

Kurumun 2006 yılı Yatırım Programında 9 adet proje yer almakta olup, tahsis edilen 
toplam 54,8 milyon YTL'lik ödeneğe karşılık 5,7 milyon YTL'lik kısmı özkaynak 
kullanımıyla olmak üzere toplam 7,9 milyon YTL'lik yatırım gerçekleştirilebilmiştir. Bu 
durumda, yatırımlardaki gerçekleşme oranı, %14 gibi oldukça düşük bir düzeyde kalmıştır. 

VI. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- 3984 sayılı Kanunda ve 2954 sayılı Kanunda düzenlemeler yapılırken; TRT ile 
RTÜK arasındaki tüm organik bağların gözden geçirilerek, RTÜK'ün de TRT karşısında özel 
kesim radyo ve televizyon kuruluşları ile aynı mesafede olmasının sağlanması ve TRT 
Kurumu üzerindeki kurumsal özerkliği zedeler nitelikteki RTÜK'ün idari vesayet 
görüntüsünün kaldırılması (Sayfa: 4), 

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, Anayasanın 133 üncü maddesi, 3984 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Kalkınma Planlarında yer 
alan öngörüler ile kamu hizmeti yayıncılığı kapsamındaki rolünün yeniden belirlenerek, 
uluslararası normlar doğrultusunda bir kamu yayın kuruluşu olmasını sağlayacak ve 2954 
sayılı Kanunun yerine geçecek yeni bir kanun tasarısı taslağının hazırlanarak, kanunlaşması 
için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- 3984 ve 2954 sayılı Kanunlar dikkate alınarak TRT Kurumunun iştiraki olan Anten 
A.Ş. ile ilgili olarak; 
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-3984 sayılı Kanun çerçevesinde vericilerle ilgili kurulmuş ve/veya kurulacak olan 
ortaklığın kuruluş ve faaliyetlerinde düzenleyici ve denetleyici kuruluş olan RTÜK'ün etkin 
rol almasının sağlanması için girişimlerde bulunulması, 

-TRT Kurumunun vericilerinin işletilmesi, yenilenmesi ve modernizasyonu konuları 
sayısal yayıncılığa geçiş süreci de göz önünde bulundurularak, 3984 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde Anten A.Ş. de sermaye payı ve TRT vericilerinin geleceği konulan başta olmak 
üzere, Anten A.Ş. iştirakinin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, hukuki konulardaki 
eksikliklerin süratle giderilmesi, 

-Karasal vericilerle sayısal televizyon yayınlarında analog televizyon yayınlarında 
yaşanılan sorunlara benzer sorunların yaşanmaması ve Kurum'un mevcut altyapısından 
gerektiği şekilde yararlanılmasını sağlamak üzere; yürürlükteki mevzuatın karasal vericilerle 
yapılacak sayısal yayıncılığa uygun hale getirilmesi yönündeki girişimlerin sürdürülmesi, 

-Mevzuat değişikliği sonrasında Anten A.Ş.'nin hizmet verebilecek bir statüye 
kavuşması halinde yapılacak teknik düzenlemelerde Kurum'un mevcut verici istasyon 
altyapısından yararlanılmasının esas alınmasının sağlanması, 

3- Radyo ve televizyon vericilerinin bakım-işletmesinin gerektiği şekilde 
yapılabilmesi için; 

-Sayıları gittikçe azalan verici işletme personelinin nitelik ve nicelik olarak yeterli hale 
getirilmesi için ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması, 

-Personelin yetersiz olduğu yerlerde bulunan aktarıcı istasyonlannın belli seviyedeki 
bakım ve onarımları için dışarıdan hizmet satın alınması konusunun incelenmesi, 

-Ölçü aleti ve diğer donanım eksikliklerinin imkanlar ölçüsünde giderilmesi, 

-Enerji kesintisinden kaynaklanan sorunlann çözümü konusunda ilgili kuruluşlarla 
yakın işbirliğinin sürdürülmesi, 

4- Kurum tarafından yapılmakta olan analog radyo ve televizyon yayınlarının yurt 
genelinde istenilen kalitede dinlenip izlenebilmesi için; 

-Analog televizyon yayınlarının sürdürüleceği dönemde yaşanacak enterferans 
sorunlarının çözümü için önlem alınması yönünde Haberleşme Yüksek Kurulu nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

-Analog radyo yayınları için uygulanacak frekans planının Kurum'un talepleri 
doğrultusunda Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından kabul edilerek, Radyo Televizyon Üst 
Kurulu tarafından uygulamaya konulması için yapılmakta olan girişimlerin sürdürülmesi, 

5-Yüksek Denetleme Kurulu raporunun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2006 yılı bilançosu ve 162.743.307,24 Yeni 
Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu 

tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 

l-Dönen Varlıklar 
A Hazır Değerler 40.874.951,15 204.503.210,48 
B Menkul Değerler 19.631.817,51 7.977.000,00 

1-Menkul Kıymetler Değer Düşük karşılığı (-) 
C Ticari Alacaklar 16.102.755,15 8.932.815,22 

1 -Ticari alacaklar (Brüt) 37.895.149,50 9.908.081,05 
2- Şüpheli ticari Alacak Karşılığı (-) 21.792.394,35 912.905.46 
3-Alacak senetleri reeskontu(-) 62.360,37 

D Diğer Alacaklar 366.430,30 1.713.225,89 
1-Diğer alacaklar (Brüt) 532.908,25 30.229.492,69 
2-Şüpheli alacak karşılığı(-) 166.477,95 28.516.266,80 

E Stoklar 23.794.135,88 26.678.869,62 
1-Stok Değer Düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avanslan 326.783,05 410.129,88 

F Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyeti 
G Gel. Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları 85.278.254,32 102.054.006,15 
H Diğer Dönen Varlıklar 136.247.159,82 156.360.227,38 

Dönen varlıklar toplamı 322.295.504,13 508.219.354,74 
ll-Duran Varlıklar 
A Ticari Alacaklar 249.744,21 616.084,52 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli Ticari Alacaklar karşılığı (-) 

B Diğer Alacaklar 9.590,30 45,00 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar karşılığı (-) 

C Mali Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
3-lştirakler 
4-lştirakler Sermaye Taahhütleri(-) 
5-lştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü KarşıIığı(-) 
9-Diğer Mali Duran Vatlıklar 
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

D Maddi Duran Varlıklar 337.178.120,62 325.617.347,65 
1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 532.825.537,72 544.111.942,22 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 198.333.483,05 220.686.885,39 
3-Yapılmakta Olan Yatınmlar 412.747,98 1.280.658,34 
4-Verilen Sipariş Avansları 2.273.318,26 911.632.48 

E Maddi Olmayan Duran Varlıklar 366.572,07 174.862,01 
1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 2.734.016,14 2.125.387,20 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 2.367.444,07 1.950.525,19 
3-Verilen Avanslar 

F Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar(brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Payları(-) 
3-Verilen Avanslar 

G Gel.Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları 3.011.701,31 3.054.425,55 
H Diğer Duran Varlıklar 37.016,04 34.100,27 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar toplamı) 

340.852.744,55 329.496.865,00 Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar toplamı) 663.148.248,68 837.716.219,74 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 
1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

A Mali Borçlar 
B Ticari Borçlar 10.583.899,61 5.346.287,33 
C Diğer Borçlar 4.045.753,63 2870.642,58 
D Alınan Avanslar 91.331,97 10.962.589,11 
E Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım hak edişleri 
F Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 5.250.893,08 6.366.613,71 
G Borç ve Gider Karşılıkları 19.394,52 163.743,31 

1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karş. 19.394,52 163.743,31 
2-Dön.Kârının Peşin ödn.Vergi ve Diğer Yük. (-) 
3-Kıdem tazminat karşılığı 
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H GeLAylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 1.375.455,88 4.154.409,34 
1 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 95,00 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 21.366.823,69 29.863.285,38 
2-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

A Mali Borçlar 
B Ticari Borçlar 
C Diğer Borçlar 2.787,80 
D Alınan Avanslar 
E Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 13.804.433,30 17.298.166,54 
F Gel. Yıllara ait Gelir ve Gider Tahakkukları 
G Diğer Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 13.807.221,10 17.298.166,54 
3-Öz Kaynaklar 

A Ödenmiş Sermaye 125.866.063,05 125.866.063,05 
Sermaye 182.000.000,00 182.000.000,00 
Ödenmemiş Sermaye (-) 
Sermaye Enf.Düzeltmesi Olumlu farkları 
Ser. Enf. Düzeltmesi Olumsuz farkları (-) 56.133.936,95 56.133.936,95 

B Sermaye Yedekleri 
1 -Diğer Sermaye Yedekleri 

C Kar Yedekleri 584.740.586,11 502.108.140,84 
1-Yasal Yedekleri 59.406.194,03 59.656.788,57 
2-Statü Yedekleri 505.646.788,57 421.024.343,30 
3-Olağanüstü Yedekler 19.677.603,51 19.677.603,51 

D Geçmiş Yıllar Kârları 
E Geçmiş Yıllar zararları (-) 102.007.566,71 
F Dönem Net Kân (zararı) 19.375.121,44 162.580.563,93 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

627.974.203,89 790.554.767,82 Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 663.148.248,88 837.716.219,74 
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 
A 

Brüt satışlar 500.058.393,76 547.491.072,20 

B Satış indirimleri(-) 5.982.634,55 5.833.948,69 

C Net satışlar 494.075.759,21 541.657.123,51 

D Satışların maliyeti (-) 375.279.913,73 356.444.996,52 

Brüt satış kârı 118.795.845,48 185.212.126,99 

E Faaliyet giderleri(-) 99.897.545,53 97.857.087,64 

Faaliyet kârı 19.008.299,95 87.355.039,35 

F Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 17.576.944,47 33.786405,16 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 

G ( - ) 4.379.237,74 10.041.614,78 

H Finansman giderleri( - ) 

Olağan kâr 32.206.006,68 111.099.829,73 

i Olağandışı gelir ve kârlar 26.743.526,33 72.981.592,92 

J Olağandışı gider ve zararlar(-) 39.555.016,76 21.338.115,41 

Dönem kârı 19.394.515,96 162.743.307,24 

K Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları ( - ) 19.394,52 162.743,31 

Dönem net kârı 19.375.121,44 162.580.563,93 
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SAYI: 7 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASPNIN 1997-2005 DÖNEMİNE 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 1997-2005 dönemine ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 28/05/2008 tarihli 23'üncü birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 
A- İMKB1'nin Dünya Ekonomisindeki Yeri: 

Dünya fınans sistemine entegrasyon çerçevesinde 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun çıkarılmasıyla başlayan Türkiye sermaye piyasasında liberalizasyon 
sürecinde 1983 yılında ikincil piyasaların düzenlenmesiyle yasal zemini oluşturulan İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 1985 yılında kurulmuştur. 

İMKB'nin hızla büyüyen işlem hacmi ve piyasa katılımcılarının sayısındaki artışa bağlı 
olarak işlem sistemlerinde, piyasalarda ve endekslerde birtakım düzenlemeler yapılmış ve İMKB 
kurulduğundan beri güçlü teknolojik altyapısıyla büyük bir gelişme göstermiştir. İkincil piyasanın 
en önemli örgütlenmiş yapısını oluşturan İMKB, yirmi bir yıllık sürede kurumsal ve yasal 
yapılanmasını tamamlayarak güçlü teknolojik yatırımları ile Avrupa'nın önde gelen borsaları 
arasında yerini almıştır. 

İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nın borsalar arası gelişmişlik düzeyini ve gelişme 
sürecinin sürekliliğini değerlendirmek için, başlıca gelişme kriterleri olarak, işlem hacmi, piyasa 
kapitalizasyonu, işlem görme oranı, halka açılarak borsada işlem görmeye başlayan şirket sayısı 
ve endeks getirileri esas alınmıştır. Ayrıca işlem hacminde görülen hızlı yükseliş ve ulaştığı 
işlem hacmi ile İMKB Tahvil ve Bono Piyasası konumu uluslararası karşılaştırmalar yapılarak 
ortaya konulmuştur. 

-Hisse Senetleri Piyasası'nda İşlem hacmi, tüm hisse senetleri için gerçekleşen 
işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen 
yekunların toplamıdır. Dünya borsaları hisse senetleri piyasası işlem hacimlerine göre 

1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
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sıralandığında, 2005 yılında İMKB'de gerçekleşen toplam 199,2 milyar ABD Doları işlem 
hacmi seviyesi ile Türkiye 19. sırada yer almıştır. En düşük işlem hacmi 70 milyon ABD Doları 
ile Bermuda'da gerçekleşir iken, Amerika New York Borsası 17,9 trilyon ABD Doları ile aynı 
dönemde en yüksek işlem hacmine ulaşmıştır. 

2005 yılında 199,2 milyar ABD Dolar işlem hacmi ile İMKB gelişmekte olan borsaların 
içinde 6. sırada yer almıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek işlem hacmini 1,2 trilyon 
ABD Dolan ile Kore gerçekleştirmiştir. 

-Piyasa kapitalizasyonu, tüm hisse senetlerinin hisse başına değeri ile hisse fiyatının 
çarpılması ile bulunmaktadır. Toplam piyasa kapitalizasyonu bir büyüklük ölçüsü olarak 
değerlendirilmektedir. 2005 yılında dünya borsaları arasında 161,5 milyar ABD Doları 
tutarındaki piyasa kapitalizasyonu ile Türkiye 23. sırada yer almıştır. Aynı yıl en yüksek piyasa 
kapitalizasyonu 13,6 trilyon ABD Doları ile Amerika New York Borsası'nda gerçekleşirken, 
Bermuda'da 2,1 milyar ABD Doları ile piyasa kapitalizasyonunun en düşük seviyede 
gerçekleştiği ülke olmuştur.2005 yılında Türkiye 161,5 milyar ABD Doları tutarındaki piyasa 
kapitalizasyonu ile gelişmekte olan borsalar hisse senetleri piyasası toplam piyasa 
kapitalizasyonu içinde 9. sırada yer almıştır. Aynı yıl gelişmekte olan piyasalar içinde en yüksek 
piyasa kapitalizasyonu 718 milyon ABD Doları ile Kore' de gerçekleşmiştir. 

-İşlem görme oranı, hisse senetleri piyasası işlem hacminin piyasa değerine bölünmesiyle 
bulunmaktadır. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların ve karar alıcıların fonlarını değerlendirirken 
piyasaya yönelmelerinde en önemli unsurların başında likidite gelmektedir. Menkul kıymet 
borsalarının likiditesinin ölçütü olan işlem görme oranında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
% 123,3 değeriyle diğer piyasalara göre üstün bir performans sergilemiş ve dünyada 7. sırada yer 
almıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasmda, % 168,6 oranı ile birinci sırada yer alan Kore'den 
sonra, %123,3 değerindeki işlem görme oranıyla Türkiye 2. sırada yer almaktadır. 

-İşlem gören şirket sayısı, dünya borsaları hisse senetleri piyasalarında hisse senetlerinin 
halka arz ederek borsada işlem gören şirket sayısı piyasalar açısından önem arz etmektedir. 
Ekonomik kalkınma sürecinde hızlı bir atılım içerisinde olan Türkiye'de 2005 yılında hisse 
senetlerini halka arz eden ve borsada işlem gören şirket sayısı 304 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye bu sayı ile dünya borsaları arasında 24. sırada yer almıştır. Gelişmekte olan borsalar 
arasında 14. sırada yer alan İMKB'de derinliğin artırılması için orta ve küçük ölçekli firmaların 
borsada işlem görmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

-Endeks getiri oranları değerlendirildiğinde, 2005 yılında dünya borsalarında hisse 
senetleri piyasalarında endeks getiri oranlarında, % 118,9 oranı ile Kolombiya birinci sırada yer 
alır iken, Türkiye %59,3 getiri oranı ile 3. sırada yer almıştır. Gelişmekte olan ülkeler endeks 
getiri oranında, %118,9 ile en yüksek orana ulaşan Kolombiya'dan sonra Türkiye %59,3 oranı 
ile 2. sırada yer almaktadır. Çin -%8,3 oranı ve İran -%24,3 getiri oranları ile son sıralarda yer 
almıştır. 

- 2005 yılında dünyada tahvil ve bono piyasası toplam işlem hacminde Türkiye 4. sırada 
yer almaktadır. İMKB'de gerçekleşen toplam işlem hacmi 531,1 milyar ABD Doları seviyesinde 
olmuştur. Aynı dönemde en düşük işlem hacmi 1,4 milyon ABD Doları ile Hong Kong'da 
gerçekleşirken, İspanya 4,1 trilyon ABD Doları ile aynı dönemde en yüksek işlem hacmine sahip 
ülke olmuştur. 
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Yukarıda yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, istikrarlı bir pazarın varlığı açısından 
İMKB yüksek performans gösteren borsalar sıralamasının başlarında yer almaktadır. Piyasa 
kapitalizasyonundaki büyümenin yanı sıra İMKB, özellikle işlem hacimlerindeki aşırı artışlarla 
diğer piyasalara oranla daha likit bir piyasa niteliği taşımaktadır. Halka arzların artması ve halka 
açık kısmında yabancıların payının 1989 yılında %2 iken, 2005 yılında %66'ya yükselmesi, 
Türkiye ekonomisine olan güvenin yanında, İMKB'nin başarısını ve duyulan güveni de 
göstermektedir. Piyasada sunulan finansal araçların çeşitlendirilmesi ve diğer kurumsal 
düzenlemeler işlem hacmini artıracak unsurlar olup, yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve 
teknolojik yatırımların artırılmasıyla, İMKB gelişmiş bir borsa olma yönünde sürdürmekte 
olduğu atılımları devam edecektir. 

B- Kuruluşun tarihçesi ile Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 

a) Dünyada borsanın tarihsel gelişimi: 
Borsanın tarihçesiyle ilgili olarak yayınlanan eserlerde, bu kurumun çok eski bir geçmişi 

olduğu belirtilmekte olup, Belçikalı tarihçi Jacques Pirenne'in açıklamalarına göre, yendiği 
ülkelerin ganimeti Eski Roma'yı zamanın en büyük kapital merkezi haline getirmiş, yapılan 
büyük işlerin ihalelerine işadamları girebilmek için, gerekli sermayeyi toplamak amacıyla hisse 
senetli şirketleri kurmuşlar, bunların rağbet görmesi üzerine M.Ö. 180 yılında ilk menkul kıymet 
borsası açılmıştır. Roma'nın çöküşüyle bu faaliyet gerilemiş ve kaybolmuştur. 

Ortaçağ'da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kurulan pazar ve panayırlarda, değişim işlerinde 
kıymetli madenlerin mübadele aracı olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte sarraflık mesleği 
doğmuştur. Avrupa'daki, bazıları milletlerarası ün kazanan bu panayırlarda ticaretin 
genişlemesiyle büyük alım satımlarda kredi mektupları türünden ticari senetler kullanılmaya 
başlamış, bu gelişme 13. yüzyılda poliçenin doğmasına yol açmıştır. 15. yüzyıldan itibaren, sırf 
bu kâğıtların düzenlenişi ve ticaretiyle uğraşan, Fransızca olarak adına Kurtiye (Courtier) 
denilen değişik bir aracı türü ortaya çıkmış, meslek adamlarının bir araya geldiği loncalar ve 
bunların koydukları bazı kurallar oluşmuştur. 

Bazı kitaplarda borsa (bourse, beurs, borsa) sözcüğünün, Belçika'nın Bruges kentinde, diğer 
bazılarına göre Anvers kentinde 1531 tarihinde sürekli fuar şeklinde ilk borsayı açmış olan "Van 
der Beurs" ailesinin isminden türediği ileri sürülmektedir. 

Avrupa'da ilk resmi borsa faaliyeti 14. yüzyılda kralın bir emirnamesi ile Paris'te bir 
köprü (Pont-au-change) üzerinde başlamıştır. 16. yüzyılda işlemler kıymetli evrak üzerinde 
yoğunlaşmış ve aracılar "agents de change" adını almıştır. Özel bir binaya yerleşik ilk borsa ise, 
Anvers kentinde açılmıştır. 

İngiltere'de 16. yüzyılda "Royal Exchange" adıyla faaliyette bulunan Londra Borsası 18. 
yüzyılda "Stock Exchange" adını almıştır. 

17. yüzyıl sonlarında Berlin, Bale, 18. yüzyıl ortalarında Viyana, 1792'de New York, 19. 
yüzyıl içinde Brüksel, Milano, Roma, Madrid ve Tokyo (1878) borsaları kurulmuştur. İstanbul 
Borsası'nın kuruluşu da bu döneme (1866) rastlamaktadır. 

Zamanla, bir yandan, aynı ülkenin diğer merkezlerinde veya bölgelerinde, öte yandan, 
serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine paralel olarak, diğer ülkelerde de kültür ilişkilerine göre 

2 Kaynak: World Federation of Exchanges, Annual Report and Statistics 2005 
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bir veya diğer modele göre borsalar kurulmuştur. Örneğin, 1970 başlarında Amerika'da 17, 
İngiltere'de 23 (sonradan bu borsalar Londra borsası ile birleşerek tek bir borsa haline 
gelmişlerdir), Japonya'da 9, Kanada'da 5, Fransa'da 7, Almanya'da 8, İtalya'da 10, İsviçre'de 8, 
Belçika'da 4, İspanya'da 3, Norveç ve Avustralya'da 6 borsa mevcuttur. New York ve Montreal 
gibi birden fazla klasik borsanın faaliyette bulunduğu yerler de vardır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle son 15-20 yıl içinde dünyanın bir çok 
ülkelerinde yeni borsalar kurulmuştur. 

Borsaların kuruluşunda başlıca iki sistem ortaya çıkmıştır. Özel borsalar, devlet borsaları. 
Özel borsalar, meslek mensuplarının kendi serbest girişimleriyle oluşmuş olan kurumlardır. 

Prototipi Londra borsası (London Stock exchange) olmak üzere New York, Tokyo gibi 
dünyanın en büyük borsaları ve Anglo-Sakson orijinli ülkelerde (Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda) ve diğer bazı Uzakdoğu ülkelerinde mevcut borsalar bu türe girmektedir. 

Bir kanunla kurulmuş olan, yönetici ve aracıların atanması merkezi otoritenin kararına bağlı 
bulunan Devlet Borsaları kıta Avrupa'sında yaygındır. Bunlar da kendi "aralarında farklı özellikler 
arz eden Fransa modeli (Fransa, İspanya, Belçika, Luxsemburg borsaları) ve Alman modeli 
(Almanya, İsviçre, Avusturya, İskandinav borsaları) olmak üzere iki gruba ayrılır. İtalya, Hollanda 
borsaları gibi karma bir nitelik taşıyan borsalar da vardır. Latin Amerika borsaları, Madrid 
Borsası'na benzer bir şekilde Fransız modeline göre kuruldukları halde, sonradan Kuzey Amerika 
borsalarının etkisi altında serbest borsa özelliği kazanmaya başlamışlardır . 

Borsalann bu sınıflandırılmasında esas alınan kurumsal özellikleri, İstanbul, Londra ve 
Paris borsalarında olduğu gibi, girişilen reformlar sonunda bazı önemli değişikliklere uğramıştır. 
Zamanla "Özel Borsaların" kaydettiği büyük gelişmeler diğer borsaları etkilemekte ve 
gerçekleştirilen değişiklikler modelleri birbirine yaklaştırmaktadır. 

Eski İstanbul Borsası da, resmi kuruluşunun dayandığı 1873 tarihli tüzükle getirilen 
düzene göre bir Devlet Borsası'dır. Daha sonraki reformlar da borsa bu çizgisini hep korumuştur.3 

b) Osmanlı İmparatorluğu dönemi: 
Osmanlı İmparatorluğu'nda, 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan köklü değişmelere paralel 

olarak büyük olaylar ve reformlar yaşanmıştır. Bu yüzyılda, İngiltere başta olmak üzere Batı 
Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen sanayi devrimi sonucunda meydana çıkan sermaye birikimi, o 
ülkeleri, çevre ülkeleriyle ticari ilişkileri sürekli genişletmeye, daha sonra da sermaye yatırımları 
yapma ve borç para verme yoluyla onların ekonomilerini denetim altına almaya sevk etmiştir. 

19. yüzyıldan önce devletin ve halkın ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen imparatorluk 
politik ve ekonomik olarak zayıflayınca bu tarihten itibaren iç borçlanma ve Avrupa ülkelerinden 
borç alma durumuna düşmüştür. Önceleri yıl içinde vergi gelirlerinin toplanma zamanlarına bağlı 
olarak meydana gelen gelir-gider dengesizliğini gidermek için, henüz banka türünden mali 
kuruluşlar bulunmadığından, Maliye Bakanlığı, Galata bankerlerine başvurmuş ve onlardan kısa 
vadeli borç almıştır. Kullanımdaki altın ve gümüş paraların içindeki değerli maden oranının 
düşürülmesi (tağşiş) yöntemi enflasyon yaratması ve ayaklanmalara neden olmasından dolayı bu 
yüzyılda terkedilmiş ve banker kredileri daha sık kullanılmaya başlanmıştır. 

3 Azmi Fertekligil; Türkiye'de Borsa'nın Tarihçesi, İMKB yayını s. 1-3 
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Savaşların getirdiği büyük harcamalarla gelir-gider dengesi iyice bozulan Osmanlı Devleti 
ile Batılı sanayi mallarını tüketme alışkanlığı içine giren Osmanlı toplumu, imparatorluğun bütçe 
açıklarının sürekli artmasına neden olmuştur. Maliye Bakanlığı dışında Harbiye ve Bahriye 
Bakanlıkları gibi, devletin diğer dairelerinin de silah ve malzeme almak için tüccarlara 
zamanında para ödemeyip faizli borç senetleri vermeleri kamu borçlarını hızlı bir şekilde 
büyütmüştür. Galata bankerlerinden alınan avansların geri ödemesi de büyük güçlükler içinde 
yapıldığından gittikçe artan para ihtiyacının karşılanması amacıyla Batı ülkeleri bankalarından 
uzun vadeli borçlar almak yöntemini tercih eden Osmanlı Devleti 1840 yılında Fransız 
bankalarından bir miktar dış borç almış, ancak asıl borçlanmayı İngiltere ve Fransa'dan 
4 Ağustos 1854 tarihinde yapılan anlaşma ile 5 milyon sterlin alarak yapmıştır. 

1854 Kırım savaşı ile başlayan Osmanlı borçları nedeniyle menkul değerler borsasının 
kurulması hem kolaylaşmış, hem de hızlanmıştır. Faaliyet gösteren yabancı şirketlerin (özellikle 
şimendifer, elektrik, gaz ve tramvay şirketlerinin) Meşrutiyetten sonra da yerli şirketlerin tahvil 
ve hisse senetleri piyasada alınıp satılmıştır. Osmanlı borçlanma tahvilleri çıkarılmaya 
başlandıktan sonra, İstanbul'da bir piyasası oluşmuş ve gayrimüslim bankerler Galata'da bu işle 
uğraşmaya başlamışlar ve bir borsa kurulması gereği bu dönemde ortaya çıkmış, Galata 
Bankerleri kendi aralarında 1864 yılında bir dernek kurarak bu harekete öncülük etmişlerdir. 

Aracılar ile bankerlerin ağırlıklı olarak kendilerine kazanç sağlama çalışmaları ve borsayı 
tasarruf sahiplerinin sürekli kaybettiği bir spekülasyon alanı olarak kullanmaları devletin 
müdahalesine ihtiyaç doğurmuş ve bu durum ilk borsanın "devlet borsası" biçiminde olmasını 
zorunlu hale getirmiştir. 

1866 yılında Osmanlı'dan alacaklı olan devletlerin de desteği ile İstanbul'da Dersaadet 
Tahvilat Borsası kurularak çalışmaya başlamış, Dersaadet Tahvilat Borsası tüzüğü ile Borsa, 
Maliye Bakanlığı'nin denetiminde ve aynı bakanlığa bağlı bir komiserin gözetiminde daha tutarlı 
bir düzene ve yapıya kavuşmuştur. 

1866 yılında resmi olarak faaliyete geçen Dersaadet Tahvilat Borsası'nın çalışma esasları 
19.11.1873 tarihinde yürürlüğe giren Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi ile 
düzenlenmiştir. Nizamname'de, Borsa ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki tanımlanmış, borsa 
komiserinin görev ve yetkileri belirtilmiş, borsa üyeliği ile işlem yapmaya yetkili olma esasları ve 
işlem yapma kurallarına açıklık getirilmiştir. 

Bu borsada yerli ve yabancı tahvil ve hisse senetleri Avrupa borsalarıyla telgraf irtibatı 
kurulmak suretiyle işlem görmüştür. İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar borsaya sadece İstanbul, 
Selanik ve Beyrut'ta kurulmuş bulunan yabancı şirketlerin çıkarmış oldukları menkul değerler 
kayıtlı iken, Meşrutiyet'ten itibaren yerli şirketlerin menkul kıymetleri kaydolunmaya 
başlamıştır. 

Eski borçların anapara ve faizlerin ödenmesi için yeni borçların alınması Osmanlı 
maliyesini zorlamış, 1873 yılından sonra Dersaadet Tahvilat Borsası'nın geçirdiği ilk büyük kriz 
Mahmut Nedim Paşa olayı diye geçen 1875 yılındaki devlet tahvilleri anapara ve faiz 
ödemelerinin ertelenmesi sureti ile tüm borç ödemelerinin durdurulması yoluna gidilmesidir. 
1879 yılında Rüsumu Sitte İdaresi kurulmuş ve Osmanlı vergi gelirlerinin bir bölümü bankerler 
heyetine bırakılmıştır. 1881 yılında ise yabancı devletlerin ve alacaklıların baskısı sonucu kabul 
edilen Muharrem Kararnamesi ile devletin gelirlerini toplayıp alacaklılara aktaran bir örgüt 
olarak Düyunu Umumiye (Devlet Borçları) İdaresi kurulmuştur. 
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Dersaadet Tahvilat Borsası'nın geçirdiği ikinci büyük kriz ise 1895 yılında patlak veren 
sahte altın şirketi olayıdır. Her iki kriz de sermaye piyasalarının gelişimini olumsuz yönde 
etkilemiş ve borsanın çalışmasına ilişkin yeni düzenlemeleri zorunlu kılmıştır 

1906 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir tüzük değişikliği ile "Esham ve Tahvilat 
Borsası" aşamasına geçilmiştir. Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü ile adından ve tanımından 
başlayarak borsa yasal ve kurumsal düzeninde önemli değişiklikler getirilmiş olup, birinci 
maddesinde borsa, "Esham ve Tahvilat Borsası, devletin çıkardığı bütün esham ve tahviller ile 
il'ler üzerine keşide olunan vadeli hazine bonolarının veya padişah emri ile kurulmuş olan 
bankalar ve bayındırlık kurumları ve sanayi ve ticaret şirketleri tarafından çıkarılan hisse senetleri 
ve tahvillerin ve (ayrı bir kurum kuruluncaya kadar) kambiyonun ve paralann ve yabancı devlet 
hisse senetleri ile yabancı ülkelerde yerel yasalara göre kurulup 36'ncı maddede gösterilen 
şartları yerine getiren bayındırlık, sarraflık, sanayi ve ticaret kurumlarının hisse senetleri ile 
tahvillerinin peşin veya vadeli alım-satımının yapıldığı yerdir." olarak tanımlanmıştır. 

Tüzüğün başlangıç bölümünde borsa komiserinin atanma şekli ile görev ve yetkilerini 
belirleyen hükümlerin yanı sıra borsa üyeleri ile borsada işlem yapma esaslarına ilişkin 
düzenlemeler de yer almaktadır. 

1906 yılında yürürlüğe giren Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü'nün yanı sıra "Borsa 
Muamelatı Resmine Dair Nizamnamesi" de ayrı bir tüzük olarak uygulamaya konulmuştur. 
Tüzük, borsada yapılan alım-satımlardan belli oranda bir borsa resmi alınmasını öngörmüştür. 

Borsa'nın adı, 1906 yılında çıkarılan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsası'na 
dönüştürülen bu kuruluş Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. 

1908-1922 yılları arasında savaşların yarattığı sosyal ve ekonomik kargaşa Borsa'yı da 
ağır bir şekilde etkilemiş ve çalışmalarını aksatarak gelişmesini durdurmuştur. I. Dünya Savaşı 
başladıktan sonra çalışma koşulları tamamen ortadan kalktığından hükümet borsayı resmen 
kapatmıştır. 

c) Cumhuriyet dönemi: 
Cumhuriyetin ilanından sonra kapitülasyonların kaldırılması, yabancı şirketlerin 

millileştirilmesi, kambiyo kontrolünün getirilmesi ve İstanbul Esham ve Tahvilat Borsasının 
Ankara'ya taşınması bu ilk sermaye piyasasının sonu olmuştur. 

Savaşın bitmesinden sonra yeniden faaliyete geçmesine izin verilen borsa 1923 yılında 
Cumhuriyet kurulana kadar ciddi bir gelişme göstermemiştir. 22.08.1923 tarihinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile kabul edilen ek tüzük ile borsanın yasal düzeninde değişiklikler yapılmış ve bu 
düzenleme ile borsada bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiştir. 

Ekim 1929'da yaşanan dünya ekonomik krizi, başta ABD olmak üzere bütün ülke 
ekonomilerini sarsmış, birçok banka ve şirketin iflasına sebep olmuştur. Bu kriz neticesinde 
Türkiye'de de dış ticaret ve kambiyo sınırlamaları gündeme gelmiş ve borsa konularında da yeni 
tedbirler ve düzenlemelere başvurma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine intikal eden ve bazı değişiklikler yapılmış 
olmasına rağmen esasları itibarıyla hala 1906 tarihli Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü 
hükümlerine göre faaliyette bulunan İstanbul Borsası'nın yeni koşullar altında daha kapsamlı bir 
mevzuata kavuşturulması 1929 yılında çıkarılan 1447 sayılı "Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanunu" ile gerçekleştirilmiştir. 

- 1 6 0 -



16.05.1929 tarihinde kabul edilen ve 30.05.1929 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe konan 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, Borsa'nın tanımını, üyelik durumunu, aracılık 
rejimini, organlarını, teşkilatını, bütçesini, menkul kıymetlerin borsaya alınmasını ve işlem 
görmelerini, borsa düzeninin kurulması için uygulanan yaptırımlarla ilgili konulan belirtmiştir. 
Kanun'un birinci maddesi Borsa'yı, "Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları devlet, il ve 
belediyeler tarafından çıkarılan borçlanma esham ve tahvilleri ile hazine bonolarının, Türk 
anonim şirketleri tarafından çıkarılan esham ve tahvillerin ve borsaya kabulüne Maliye 
Bakanlığı'nca izin verilen yabancı esham ve tahvilleri ile nukut ile kambiyolarının alınıp satıldığı 
yerlerdir " olarak tanımlamıştır. 

Kanun'un adından da anlaşılacağı üzere, gerektiğinde ülkede birden fazla borsa 
kurulması olasılığı göz önünde tutulmuştur. Kanunun getirdiği statüye göre İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası devlet borsası kategorisine girmektedir. Buna göre, borsa bir kanunla 
kurulmuştur ve asli üyeler merkezi otorite tarafından belirlenmektedir. 

16.05.1929 tarihinde kabul edilen 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiş ve 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında çalışmaya başlamıştır. 

1929 yılının olağanüstü özellikleri Türk parasının istikrarının korunması alanında daha 
köklü tedbirler alınmasını gerektirmiş ve bu husustaki çalışmaları yoğunlaştırmıştır. 1447 sayılı 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanun'un çıkarılmasını izleyen dönemde ekonomi ve 
finans alanında alman tedbirlerin başında "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı 
Kanun" gelmektedir. Söz konusu Kanun, Türkiye'de dar anlamı ile kambiyo denetiminin 
başlangıcını teşkil etmiştir. 

Borsalar Kanunu'nun yayınlandığı 1929 yılını izleyen dönemde çıkarılan önemli 
kanundan birisi de 11.06.1930 tarihinde yayınlanan 1715 sayılı "Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu"dur. Bu Kanun'a istinaden kurulan Merkez Bankası Türk maliye tarihinde çok 
önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Böylece, gerek tahvil piyasası gerekse döviz piyasası ile 
ilgili düzenlemeler bundan böyle yetkili ve güvenli bir kadronun sorumluluğuna bırakılmıştır. 

01.04.1938 tarihinde çıkarılan bir kararname ile İstanbul Borsası üç yıl süre ile kapatılmış 
ve Ankara'da "Kambiyo Esham ve Tahvilat Borsası" açılmıştır. İşlemlerin yapılmasındaki 
zorluklar nedeniyle 01.04.1941 tarihinde çıkarılan bir kararname ile borsanın Ankara'da 
kapatılarak yeniden İstanbul'da açılması sağlanmıştır. 

1958 yılında Maliye Bakanlığı'nca döviz işlemlerinin T.C. Merkez Bankası'nda yapılması 
kararı alınmış, böylece borsanın kambiyo faaliyetlerine son verilmiştir. Bu tarihten itibaren borsa, 
adında kambiyo sözcüğünün baki kalmasına karşın sadece menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir 
kurum haline gelmiştir. 

1960'h yılların ilk yansı içinde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve Türkiye'de ilk 
defa planlı ekonomiye geçilmiştir. Daha dönemin başında Maliye Bakanlığı'nca Hüniyet Tahvili, 
Tasarruf Bonosu gibi bazı değişik özellikleri olan araçlar piyasaya çıkarılmış, sermaye piyasası 
kanunu üzerinde değişiklikler yapmak üzere kanun tasardan hazırlanmıştır. Tasarruf bonoları 
sistemi, 05.01.1961 tarihli ve 223 sayılı "Yatırımlar Finansman Fonu ve Tasarruf Bonoları 
Hakkında Kanun" ile kabul edilmiş ve 01.03.1961 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Tasarruf bonoları tamamen, Hürriyet tahvilleri ise kısmen zorunlu tasarruf mahiyetinde 
olduğu için, kısa zaman sonra ellerinde bulunduranlar paraya çevirme imkanını aramaya 
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başlamıştır. Piyasada elinde nakit olan kimseler de bunları faiz oranlarına ve vadelerine göre 
kırarak satın almış, zamanla ara simsarlar da türemiş ve bu iş arzuhalcilere kadar inmiştir. 
Alıcılar, üstüne belli bir kâr koyarak bunları parasını değerlendirmek isteyenlere satmasıyla ilk 
defa ikinci el menkul kıymetler piyasası doğmuştur. Bu piyasanın doğuşunun asıl önemli nedeni, 
birinci el olarak devletçe çıkarılan tasarruf bonolarının faiz oranlarının cari piyasa faizinin çok 
altında gerçekleşmesi olmuştur. 

1979-1982 yılları arasında yaşanan bankerler olayı, sermaye piyasaları açısından bir 
gelişme basamağı olmayan ve suni bir olay olarak ortaya çıkan, sonuçları itibariyle sermaye 
piyasasına önemli zararlar veren bir gelişmedir. Bankerler olayının başlıca sebebi, o yıllarda 
görülen yüksek enflasyonun, mevduat ve tahvil faizlerini negatif hale getirmesidir. Dönemin 
mevzuatı, mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çıkarılmasına engel olduğu ve birinci 
el satışları daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde bıraktığı için, tahvil ve mevduat 
sertifikası satışları ikinci el piyasaya intikal etmiş ve ikinci el piyasada banker sayısının artmasına 
sebep olmuştur. Bankaların tahvil ve mevduat sertifikalarına uygulayabilecekleri faiz oranlarının 
hükümetçe belirlenmesi, buna karşılık bankerlere bu tip kısıtlamaların uygulanmaması bankerler 
lehine haksız rekabet yaratmıştır. Kendi şubelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat 
toplamayacak olan bazı küçük bankaların, bankerler aracılığıyla sertifika satışı yoluyla 
bünyelerinin kaldırabileceğinden çok daha fazla mevduat yükü altına girmelerine yol açılmıştır. 
Böylece, yatırımcılardan toplanan paralar etkin bir şekilde değerlendirilememiş ve büyük 
çoğunluğu zarar ederek iflas etmiştir. 

Türkiye'de 30.07.1981 tarihinde yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 
sermaye piyasası yeniden düzenlenirken Menkul Kıymetler Borsası'na yeni bir şekil ve içerik 
verilmek istenmiştir. 29.04.1992 tarihinde çıkarılan 3794 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun birçok maddesi değiştirilmiş ve günümüzde uygulandığı hale getirilmiştir. 

06.10.1983 tarih ve KHK/91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girmesi ile 16.05.1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

91 sayılı KHK'nın yayımı tarihinden bir yıl sonra, 06.10.1984 tarihinde "Menkul 
Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği" yayınlanmıştır. 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği 18.12.1985 tarih ve 18962 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. 

İMKB, 26.12.1985 tarihinde resmi bir törenle Cağaloğlu'nda bulunan Emniyet Sandığı 
binasının ikinci ve üçüncü katında açılarak, faaliyete başlamıştır. Bu olay, SPK'nın IX sayılı 
tebliği ile resmi gazetede ilan edilmiştir. 

03.01.1986 tarihinde alım satım işlemleri pano sisteminde gerçekleştirmeye, Ekim /1987 
ayından itibaren de daha önce haftalık olarak hesaplanan Borsa Endeksleri günlük olarak 
hesaplanmaya başlamıştır. 

Kasım 1987'de Borsa Karaköy Rıhtım Caddesindeki binasına taşınmıştır. 

Ağustos 1989'da Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yayımlanması ile 
sermaye hareketleri liberalizasyonuna geçişte önemli bir adım atılmış olup, yabancı yatırımcıların 
Türk menkul kıymetleri üzerine yatırım yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. 
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Ocak 1990 tarihinde Borsa Takas Merkezi resmi olarak faaliyete geçmesiyle Takas 
Merkezi ile üyelerin işlemleri sonucunda ortaya çıkan yükümlülüklerin merkezi, güvenilir ve 
denetlenebilir bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

17.06. 1991 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono 
Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem 
görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını 
hızlandırmak amacıyla faaliyete başlamıştır. 

1993 yılında başlatılan otomasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlandın İması ile 
pano ortamından, Hisse Senetleri Piyasasında işlem görmekte olan düşük hacimli 50 adet hisse 
senediyle bilgisayarlı alım satım sistemine kısmi olarak geçilmiştir. 

Ekim/1992 ayında İMKB'nin Dünya Borsalar Federasyonu'na (WFE, önceki ismi FIBV) 
tam üye olarak kabul edilmiştir. Ekim/1993 ayında İMKB'nin SEC (U.S. Securities and 
Exchange Commission) tarafından yatırım yapılabilir yabancı borsa olarak tanınması, 
Uluslararası sermayenin Borsa'ya yönelmesini teşvik etmek ve yatırımcıların uluslararası 
kapsamda arz edilen sermaye piyasası araçlan üzerinde yapacaklan işlemler için Ocak 1995'de 
Bakanlar Kurulu Kararı ile İMKB Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi kurulmuş olup, Serbest 
Bölge'de faaliyet göstermek üzere İMKB Uluslararası Pazar'ı kurulmuştur. Mayıs 1995'de 
İMKB, Japon Aracı Kurumlar Birliği (JSDA) tarafından yatırım yapılabilir yabancı borsa olarak 
tanınmıştır. Mart 1998'de İMKB'nin Orta Asya Ülkelerinin sermaye piyasaları ve borsalarının 
geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik uluslararası çalışmalarının devamı olarak Bakü 
Interbank Cunency Exchange ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Nisan 1998'de İMKB, 
Güneydoğu Avrupa Sermaye Piyasaları Arasında İşbirliği Projesinin lideri olarak çalışmalara 
başlamıştır. Haziran 1999'da İMKB ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Borsaları arasında 
eğitim ve bilgi alış verişini içeren bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.4 

Kuruluşun genel durumunu gösteren son dokuz yıla ait Toplu Bilgiler aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

4 Azmi Fertekligil; Türkiye'de Borsa'nın Tarihçesi, İMKB yayını 
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Toplu Bilgiler Ölçü 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2(813 2004 2005 

Sermaye YTL 

Ödenmiş Sermaye YTL 

Öz Kaynaklar YTL 49.108.068 141.953.282 322.308.727 253.375.827 314.041.341 168 957.556 233.809.516 240.832.519 219.999.104 
Yabaneı Kaynaklar YTL 36.485.35f. 83.279.129 12.000.971 50.285.382 31.489.360 80.533.123 31.727.430 35.561.225 86 194 851 
Yabancı Kaynaklara Sirayet İlden 
Zarar YTL 

Finansman Giderleri YTL 186.816 413 602 577.743 3.591 20 127 225 81 4.523.227 
Maddi Duran Varlık (Edinme Değeri) YTL 5.959.151 10.387.079 15.677.620 25.185.317 70.560.175 108.526.850 148.506.120 175.312.753 175.887.275 

Maddi Duran Varlıklar 

(Birikmiş Amortismanı) YTL 1.231.973 3.226.034 6.363.202 11.358.615 16.284.620 23.830.747 32.396.274 38.726.296 42.271.631 
Yatınmlar İçin Yapılan Nakdi 
Ödemeler YTL 110.023 48.188 50.304 545.149 33.477.041 1.983.202 11.912.178 11 335.603 134.656 

İştiraklere ödenen sermaye 

- Yurtiçi iştirakler YTL 229.369 621.371 1.773.732 3.683.036 7.878.473 14 132.194 16.570.291 18.622.617 22.331.185 
ABD 

- Yurtdışı iştirakler Dolan 173.500 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 

İştiraklerden gelirler YTL 174.797 2.148.033 4.052.265 4.250.506 

Tüm Alım Tutan YTL 5.148.011 12.036.809 88.144.720 49.339.343 95.725.119 68.023.239 65.349.192 65.859.031 74.486.304 

Tahvil ve Bono Piyasası'nda(TBP) 
Kesin Alım Satım Pazarında işlem 
yapan kuruluş adet 131 143 152 149 157 140 135 126 117 
Repo TERS Repo Pazarında 
işlm.yap. Kuruluş adet 114 128 133 132 134 113 100 97 91 

Milyon 
Tahvil ve Bono Piyasası işlem hacmi YTL 63.696 115.274 2X6.154 720.457 736.116 838.521 1.253.631 1.924.080 2.340.437 

Milyon 
TBP Borsa dışı(Tescil)işlm.hacmi YTL 174.581 360.691 700.052 1.328.567 887.306 546.256 527.811 622.392 570.634 
İMKB Uluslar arası Pazarı 

A B D 
Depo Sertifikası Piyasası işlem hacmi Dolan 36.384 9.427 114 38 

Abone 
Derinlikli veri kullanıcı sayısı sayısı 8.636 8.743 13 568 14.753 13.533 13.497 14.769 16.736 

Rotasyon uygulamaları 

işlem görmeye başlayan şirket sayısı adet 29 20 10 35 1 4 2 12 9 
Milyon 

Halka arzdan sağlanan kaynak YTL 63.569.337 94.318.287 46.472.933 1.720.621.999 385.875 76.618.450 18.395.343 713.936.043 2.362.053.076 

Hisse senetleri piyasasında: 

-İşlem gören şirket sayısı adet 258 277 285 315 310 288 285 297 304 
Milyon 

-Yıllık işlem hacmi YTL 9.049 18.030 36.877 111.165 93.119 106.302 146.645 208.423 269.931 
A B D 
Dolan 58.104 70.396 84.034 181.934 80.400 70.756 100.165 147.755 201.763 
YTL 

-İMKB Ulusal 100 Endeksi bazlı 3.451,00 2.597,91 15.208,78 9.437,21 13.782,76 10.369,92 18.625,02 24.971,68 39.777,70 
A B D 
Dolan 
bazlı 982 484,01 1.654,17 817,49 557,52 368,26 778,43 1.075,12 1.726,23 

İşçi (yıl sonu) kişi 439 435 456 468 465 462 449 439 431 
- Personel İçin Yapılan Tüm milyon 

Giderler TL 2.438.705 5.542.798 14.654.260 21.643.301 29.305.295 33.522.677 32.169.480 36.914.691 37.999.815 

- İşçi Başına Aylık Ortalama Gider 
milyon 

TL 463 1.062 2.678 3.854 5.252 6.047 5.971 7007 7.343 

Tahakkuk Eden Vergiler YTL 48.615.468 
GSYİH'ya Katkı (Üretici 

Fiyatlarıyla) YTL 74.364.046 

GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) YTL 93.839.727 

GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) YTL 93 .416616 
Faaliyet Kârlılığı (Öz kaynak 

yönünden) % 101,6 65,7 55,8 19,1 0 12,9 5,8 16,2 23,4 

Mâli Kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 96,3 63,4 55 51,5 42,6 84,9 18 23,6 12,1 
Faaliyet Kân( Faaliyet gelir gider 

farkı) YTL 49.915.898 93.324.826 179.772.944 48.315.536 -44.852.940 126.268,317 13.626.412 39.078.021 51.502.186 

Dönem Kârı(Cari gelir gider farkı) YTL 47.283.974 89.932.551 177.339.597 130.574.115 133.719.193 143.420.674 42.010391 56.867.964 26.659.774 

Bilanço karı veya zararı YTL 47.283.974 137.216.525 314.556.122 240.844.523 294.563.716 118.484.391 160494.781 156.362.745 135.571.503 
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26 Aralık 1985 tarihinde faaliyete geçen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilk 
hisse senedi işlemleri, 3 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşmiş ve 36 Borsa Üyesinin işlem yapma 
yetkisine sahip olduğu piyasada, 41 anonim şirketin hisse senedi işlem görmüştür. 

Sermaye hareketleri liberalizasyonuna geçişte önemli bir aşama olan Türk Parasını 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın Ağustos 1989'da yayımlanmasıyla yabancı 
yatırımcıların Türk menkul kıymetleri üzerine yatırım yapabilmelerine olanak sağlanması, 

Ocak 1990 tarihinde Borsa Takas Merkezi'nin resmi olarak faaliyete geçmesiyle, 
Takas Merkezi ile üyelerin işlemleri sonucunda ortaya çıkan yükümlülüklerin merkezi, 
güvenilir ve denetlenebilir bir ortamda gerçekleştirilmesi, 

Sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem 
görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını 
hızlandırmak amacıyla 17.06.1991 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki 
Tahvil ve Bono Piyasası'nın faaliyete başlaması, 

Hisse senedi alım satımında pano sistemi uygulamasından, 3 Aralık 1993 tarihinden 
itibaren 50 adet düşük işlem hacimli hissenin alım satımı ile bilgisayarlı alım satım 
uygulamasına kısmi olarak başlanılması, 21 Kasım 1994 tarihinden itibaren de Borsa'da işlem 
görmekte olan tüm hisse senetlerin alım satımının bilgisayarla gerçekleştirilmesi, 

İşlemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesiyle birlikte, fiziksel mekan sorunun 
giderilmesi ve işlem güvenliği, işlem hızı, şeffaflık, hızlı raporlama ve veri dağıtımı, piyasa 
gözetimi, modern ortam, dış dünya ile bütünleşme kolaylıklarının sağlanması, 

Borsanın kuruluşundan 1994 yılının sonuna kadaç olan dönemde işlem yapılan pazarın 
adının Ulusal Pazar olarak belirlenmesi ve sadece borsa kotunda bulunan şirketlerin hisse 
senetlerinin bu pazarda işlem görmesine olanak tanınması, 

1995 yılının ilk aylarından itibaren kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketler için 
Bölgesel Pazar ve Yeni Şirketler Pazarı faaliyete geçirilmesi, bu süreç içerisinde piyasadaki 
gelişime paralel olarak Toptan Satışlar Pazarı ve Gözaltı Pazarları da kurulması gibi 
düzenlemeler Borsa'nın faaliyet hacmini ve başarısını olumlu yönde etkilemiş ve ülke 
ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. 

Hisse Senetleri Piyasasında 1997 yılı toplam işlem hacmi 9.049 milyon YTL (58.104 
milyon ABD Doları) iken 2005 yılında 269.931 milyon YTL'ye (201.763 milyon ABD 
Doları'na) yükselmiştir. 

1997-2005 döneminde yıllık işlem hacmi genel olarak artış göstermekle birlikte, 
sadece 2001 yılında, ekonomide yaşanan krize bağlı olarak YTL bazında %16, ABD Doları 
bazında %56 oranında düşüş göstermiştir. 2005 yılında işlem hacmi bir önceki yıla göre YTL 
bazında %30, ABD Doları bazında ise %37 artmıştır. 

( Borsa'da işlem gören hisse senetlerinin fiyat ve getirilerinin bütünsel ve sektörel bazda 
performanslarının ölçülmesi amacıyla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri, 
oluşturulmuştur. İMKB temel endeksi olan Ulusal 100 endeksi 1997 yılında YTL bazında 
3.451, ABD Doları bazında 982 olarak, 2005 yılında bir önceki yıla göre YTL bazında %59 
oranında artışla 39.777,70, ABD Doları bazında %60 oranında artışla 1.726,23 olarak 
gerçekleşmiştir. 1997-2005 dönemini kapsayan 9 yıllık dönemde endeks değeri ekonomide 
yaşanan krize bağlı olarak 2000 yılında bir önceki yıla göre YTL bazında %38, Dolar bazında 
%51 oranlarında, 2002 yılında da bir önceki yıla göre YTL bazında %25, ABD Doları 
bazında da %34 oranında düşüş kaydetmiştir. 
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1997 yılında İMKB'de 258 şirket işlem görmekte iken bu sayı 2005 yılında 304'e 
yükselmiştir. 2005 yılında İMKB'de işlem gören şirketlerin 282'si Ulusal Pazar, 16'sı İkinci 
ulusal Pazar, 2'si Yeni Ekonomi Pazarı, 4'ü de Gözaltı Pazarında işlem görmektedir. 

Tahvil ve Bono Piyasası işlem hacmi 1997 yılında toplam 63.696 milyon YTL iken 
2005 yılında 2.340.437 milyon YTL'ye, Borsa Dışı(Tescil)işlemleri de sırası ile 174.581 
milyon YTL'den 570.634 milyon YTL'ye yükselmiştir. Toplam işlem hacmide aynı 
dönemde 238.277 milyon YTL'den 2.911.071 YTL'ye ulaşmıştır. 

2001 yılına kadar olan dönemde menkul kıymetler piyasasında gerçekleştirilen 
işlemlerin hacmi düzenli olarak yükselmiş ve Borsa dışı işlemlerin hacmi Borsa pazarlarında 
yapılan işlemlerin hacminin üzerinde seyir etmiştir. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz 
işlem hacimlerinin düşmesine neden olmuştur. 2001 yılından sonra işlem hacimleri 
yükselmiştir. Ancak, 2001 yılına kadar olan dönemde toplam işlem hacmi içindeki payı daha 
yüksek olan Borsa dışı işlemlerin artış oranı azalmış ve Borsa pazarlarının payı artmıştır. 
2005 yılında toplam işlem hacmi içinde Borsanın payı %80,4'e ulaşmıştır. Belirtilen 
değişimlerde, 2001 ekonomik krizi sonrası banka ve aracı kurumların repo işlemlerini daha 
güvenli bir ortamda yapmayı tercih etmesi etkili olmuştur. 

1997-2005 yılları arasında İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım 
Pazarında yapılan işlemlerin tamamı devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) ait 
bulunmaktadır. DİBS'ler 1997-2005 yılları arasında 87,3 kat artmıştır. 2001 yılı ekonomi 
kriz nedeni ile işlem hacminde düşüş olmuş ise de daha sonraki yıllarda yükselmeye devam 
etmiştir. 1997 yılında yapılan işlemlerin %75'i bonolara ve %25'i tahvillere ait olmasına 
karşılık, 2005 yılında toplam işlem hacmi içinde bonoların payı %10,7'ye düşmüş ve 
tahvillerin payı %89,3'e yükselmiştir. Yapılan işlemlerin yapısındaki değişimde, Devlet İç 
Borçlanmalarında uzun vadeli kaynak sağlanmasına yönelik politikaların uygulanması etkili 
olmuştur. 

04.04.1995 tarihinde faaliyete geçen İMKB Uluslararası Pazarı Depo Sertifikası 
Piyasasında 1997-2005 yılları arasında Kazkommertsbank/Kazakistan sertifikalan ile ilgili 
toplam 45.962,66 ABD Dolan tutannda işlem yapılmıştır. Aynı dönemde Kesin Alım Satım 
Piyasası'nda toplam 937.741.948 ABD Doları, 5.295.636 DEM, 30.021.558 EUR, 988.000 
GBP tutarlannda Eurobondlar işlem görmüştür. 

Halka arz ve kotasyon işlemlerinde Şirket hisselerinin halka arz edilmesinden önce 
Sermaye Piyasası Kurulu talebi üzerine, şirket hisse senetlerinin Borsa'da işlem görüp 
göremeyeceği hususunda Borsa tarafından inceleme yapılmakta ve SPK'ya halka arz 
izahnamesinde yazılmak üzere görüş bildirilmekte, satış işlemi tamamlandıktan sonra halka 
arza ilişkin satış sonuçları SPK'ya ve Borsa'ya iletilmekte, halka arz sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve Borsa uzmanlarınca yapılan yeni bir inceleme sonucunda kotasyon 
şartlannın sağlandığının anlaşılması halinde, Borsa Yönetim Kurulu'nca alınacak nihai 
kararla şirket hisse senetlerinin işlem göreceği pazar belirlenmekte ve şirket hisse senetleri 
Borsa kotuna alınmaktadır. 

Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, halka arz edilen ve SPK'ca kayda alman Şirket 
hisselerinin, kotasyon şartlannı taşımamaları veya arzdan sonra herhangi bir şekilde Borsa 
görüşünden sonra oluşacak herhangi bir gelişme ile kotasyon şartlarını kaybetmesi halinde, 
Borsa'ya kote edilmemektedir. Bu bağlamda, izahnameye şirketin kotasyon şartlarını taşıması 
halinde işlem göreceği pazara ilişkin borsa görüşünün yazılması, Borsa kararım etkileyici bir 
unsur olmaması nedeniyle, yatınmcıları yanlış yönlendirici sonuçlara yol açabileceği gibi, 
ihtilaf halinde Borsayı da maddi sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilecektir. İMKB'nin 
esas görevinin kotasyonla ilgili inceleme ve değerlendirmeler olması sebebiyle, arz 
uygulamalannda SPK'ca öngörülen incelemelerle, sadece destek mahiyetinde SPK'nın 
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bilgilendirilmesinin sağlanmasını teminen İMKB görüşünün gizli tutulması, İMKB 
görüşünden önce SPK'ca kayda alınma işleminin gerçekleşmesi veya halka arz 
uygulamalarında "SPK iznini" öngörecek şekilde yasal değişikliklerin yapılması gibi 
alternatiflerin değerlendirilerek, gerekli düzenlemelerin yapılması yararlı görülmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Borsalar ve teşkilâtlanmış diğer piyasalar" başlıklı 
40 ıncı maddesinde sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, "özel kanunlarında 
yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp 
satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili olarak kurulan kamu 
tüzel kişiliğini haiz kurumlan" olarak tanımlanmaktadır. 

91 sayılı Menkul Kıymetler Borsalan Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 
3 üncü maddesinde de, menkul kıymetler borsaları, "..KHK'da yazılı esaslar dairesinde 
menkul kıymetlerin alım ve satımı, fıyatlannın tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan 
tüzel kişiliği haiz kamu kurumları olarak" tanımlanmış, menkul kıymetler borsalarının gerekli 
görülen yerlerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı'nın izni ile 
kurulacağı hükme bağlanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da bu prosedür 
çerçevesinde, Maliye Bakanlığı'nın 19 Ekim 1984 tarihli onayıyla kurulmuştur. 

Sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsaları hakkındaki mevzuat, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasının faaliyete geçmesini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan şartına 
bağlamış olup, SPK'nın 27.12.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri IX, 3 nolu tebliği 
ile İMKB'nin 26.12.1985 tarihinde faaliyete başladığı ilan edilmiştir. 

91 sayılı KHK'da menkul kıymet borsalarının işleyişine ilişkin genel hükümlere yer 
verilmiş, ayrıntılı düzenlemelerin SPK'ca ve/veya Borsa yetkili organlarınca çıkarılacak 
yönetmeliklerle gerçekleştirileceği hükme bağlanmış olup, sermaye piyasasındaki gelişme ve 
yeni düzenlemelere karşın, 91 sayılı KHK'da çıkarıldığı tarihten bu yana herhangi bir 
değişiklik gerçekleştirilmemiş, uygulamada sorun yaratan ve sorun yaratabilir mahiyetteki 
maddeler varlığını sürdürmüştür. 

Diğer taraftan Borsa mevzuatına aykın faaliyetlerde bulunanlara uygulanacak disiplin 
cezaları 91 sayılı KHK'nin Disiplin ve Ceza Hükümleri ile ilgili Beşinci Bölümünde 
düzenlenmiştir. KHK'nin "Yürürlük" başlıklı 24 üncü maddesinde "Beşinci bölüm 
hükümlerinin Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, yürürlüğe gireceği" hükme bağlanmıştır. 

1983 yılından bu yana 91 sayılı KHK'nin kanunlaşmamasına karşın, piyasa işleyişi 
sonucunda doğan disiplin soruşturmalarında zorunlu olarak disiplin komiteleri çalıştırılmakta 
ve komite kararları doğrultusunda, yatınmcılara, aracı kuruluşlara ve sair ilgililere KHK'da 
yer alan cezalar uygulanmaktadır. Uygulama Ceza Hukukunun en temel ilkelerinden olan 
"kanunsuz ceza olmaz" ilkesine aykırı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan münhasıran İMKB'nin teşkilatlanmasına, personelinin statüsüne, hak ve 
yükümlülüklerine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı için, uygulama konusunda 
müteaddit defalar kamu kurum ve kuruluşlanndan görüş alınmak durumunda kalınmış, SPK 
denetim raporları sonucu verilen talimatlara da bağlı olarak, özellikle personel konusunda 
kamusal düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. 

Borsacılık işlemlerinin gerektirdiği nitelikteki personel alımından, harcamalara kadar 
bir dizi işlemin gerçekleştirilmesinde sorunlarla karşılaşıldığı ve mevcut durumun Borsa 
faaliyetlerinin yürütülmesini de etkiler hale gelmeye başladığı dikkate alınarak, Anayasanın 
ve çağdaş hukuk devletinin suç ve cezalara ilişkin temel ilkeleri doğrultusunda, hangi eylemin 
suç sayılacağının ve suça ilişkin cezaların yasayla belirlenebileceği gözetilerek, İMKB'nin 
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teşkilatlanmasına yönelik bir yasal düzenlemenin ivedilikle gerçekleştirilmesi zorunlu 
görülmektedir. 

Tahsis edilmiş bir sermayesi bulunmayan İMKB 1997-2005 yılları arasında, 1999 
yılında 264.330.778 YTL ile en yüksek faaliyet gelirine ve 177.339.596 YTL'le de en yüksek 
cari gelir-gider farkına ulaşmıştır. 2000 -2002 yıllarında faaliyet gelirleri düzenli bir şekilde 
düşmesine karşılık, elde edilen yüksek faiz gelirlerinin etkisi ile cari yıl gelir gider farklarının 
faaliyet gelirinin üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. 2003 yılından sonraki dönemde faaliyet 
gelirlerindeki artışa rağmen, cari yıl gelir gider farklarında düşüş görülmektedir. 

2005 yılında faiz giderlerinin düşmesi, vergiler nedeniyle ayrılan karşılıkların 
yükselmesi neticesinde cari yıl gelir gider farkları da denetim dönemine ait önceki tüm 
yıllarda gerçekleşen cari yıl gelir gider farklarının altında gerçekleşmesine neden olmuştur. 

Üst kurulların kaynak fazlasını Hazineye aktarmayı amaçlayan 6 Kasım 1999 tarih ve 
mükerrer 23888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 
başlayan ve 2005 yılında da 5018 sayılı yasa ile devam eden uygulamaya İMKB'de dahil 
edilmiş olup, verginin tutan, belli aralıklarla Hazine'ye verilen mali tablolar 
değerlendirildikten sonra tespit edilmekte ve ödemesi gerçekleştirilmektedir. Denetim 
döneminde söz konusu yasalar çerçevesinde İMKB Hazine'ye 822.951.000 YTL ödemede 
bulunmuştur. 

Diğer taraftan İstanbul Defterdarlığı'nın 10.07.1990 tarihli yazısında, Borsanın kamu 
tüzel kişiliğine haiz bir kurum olması nedeni ile gelir vergisi mükellefi olmadığı, ayrıca, 
Kurumlar Vergisi mükellefi de olmadığı şeklinde görüş vermesine rağmen, 2002 ve 2003 
yıllarına ait işlemlerin vergi denetimine alınması neticesinde çıkan uyuşmazlığın uzlaşma ile 
sonuçlanması, Borsanın 2004 ve 2005 yıllanna ait muhtemel vergi yükümlülükleri için 
karşılıklar ayırması ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile arasındaki uyuşmazlığın devam 
etmesi gibi belirsizlikler mali konularda alınacak kararlarda darboğazlar oluşturmaktadır. 

İMKB işletmecilik özelliği ağır basan bir kurum olması nedeniyle, gelişimini sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmesi, kaynaklarını daha etkin bir şekilde kontrol edebilmesine ve 
yatırımlarını yapmasına bağlı bulunmaktadır. İMKB'nin faaliyetini daha sağlıklı 
yürütebilmesi için, mali belirsizlikleri giderecek ve kaynakları üzerinde kontrolünü tam olarak 
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, İMKB'nin asli faaliyetlerinin yürütülmesine esas; malzeme, tesis ve yapım 
işleri ile bunlann nitelikli bakım ve onanmlanna yönelik hizmet alımlarının 4734 sayılı 
KİK'nun istisnalar başlıklı 3'üncü madde kapsamına alınması; idare binasının "Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 
güçlendirilmesine yönelik 1999 yılında başlatılan çalışmaların uygulama safhasına 
konulamaması gibi sorunlann öncelikle çözümlenmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Türkiye'de menkul kıymet borsalarının tarihi 1800'lü yıllarda başlamaktadır. 1854 
Kırım Savaşı ile başlayan Osmanlı borçları nedeniyle, borçlanma tahvilleri çıkarılmaya 
başlandıktan sonra, İstanbul'da bir tahvil piyasası oluşmuş, gayrimüslim bankerler Galata'da 
bu işle uğraşmaya başlamışlardır. Piyasadaki faaliyetlere bağlı olarak bir Borsa kurulması 
gereğinin ortaya çıkması üzerine, Galata Bankerleri 1864 yılında kendi aralarında, bir dernek 
kurarak bu harekete öncülük etmişlerdir. 

1866 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndan alacaklı olan devletlerin de desteğiyle, 
İstanbul'da bir Dersaadet Tahvilat Borsası kurularak çalışmaya başlamış, 1906 yılında 
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çıkarılan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsası adını alan Borsa Cumhuriyet 
dönemine kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Cumhuriyet döneminde, 1922 yılında çıkarılan yeni bir nizamname (tüzük) ile borsada 
bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiştir. 1929 yılında kabul edilen 1447 
sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı 
nizamname ile mevcut Borsa yeniden düzenlenerek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı 
altında çalışmaya başlamıştır. 

24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte Türkiye ekonomisinde, korumacı politikalar önemli 
ölçüde terk edilerek, ihracata yönelik sanayileşme modeline dayalı liberal politikalar 
uygulanmaya başlanmış, uygulamanın başında yaşanan ve piyasayı/yatırımcıyı büyük 
zararlara uğratan "bankerlik uygulaması" nedeniyle, sermaye piyasalarının yeniden 
düzenlenmesi ve yeni ve düzenli bir Borsanın bir an önce kurulması zarureti ortaya çıkmıştır. 
Bu kapsamda, 1981 yılı Temmuz ayında yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ardından gelen düzenlemelerle sermaye piyasası yeniden düzenlenmiş, menkul kıymet 
borsalarının kuruluş ve işleyişine ilişkin 91 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesi ile 1929 tarih 
ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik "Borsalar ve teşkilâtlanmış 
diğer piyasalar" başlıklı 40 ıncı maddesinde sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği 
borsalar, "özel kanunlannda yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve 
diğer sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında 
kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili olarak 
kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumları" olarak tanımlanmıştır. 

Menkul kıymet borsalarının kuruluş ve faaliyetleri ile çalışma esasları ve denetimleri, 
06.10.1983 tarih, 18183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 sayılı Menkul Kıymetler 
Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. 

91 sayılı Menkul Kıymetler Borsalan Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 
3 üncü maddesinde, menkul kıymetler borsaları, "..KHK'de yazılı esaslar dairesinde menkul 
kıymetlerin alım ve satımı, fıyatlannın tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel 
kişiliği haiz kamu kurumları olarak" tanımlanmış, menkul kıymetler borsalarının gerekli 
görülen yerlerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı'nın5 izni ile 
kurulacağı hükme bağlanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da bu prosedür 
çerçevesinde, Maliyle Bakanlığı'nın 19 Ekim 1984 tarihli onayıyla kurulmuştur. 

91 sayılı KHK'de menkul kıymet borsalarının işleyişine ilişkin genel hükümlere yer 
verilmiş, ayrıntılı düzenlemelerin SPK'ca ve/veya Borsa yetkili organlarınca çıkarılacak 
yönetmeliklerle gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. 

91 sayılı KHK'nin yayımı tarihinden bir yıl sonra 6 Ekim 1984 gün ve 18537 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, menkul kıymet 
borsalarının kuruluş, çalışma, denetlenme ve borsada alım satım esasları ile borsa üyelerinin 

5 30.7.1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 17/3 maddesinde 
Kurulun ilgili olduğu Bakanlığın Maliye Bakanlığı olduğu hükme bağlanmıştır. 91 sayılı KHK'nin muhtelif 
yerlerinde de onay makamı olarak Maliye Bakanlığı öngörülmüştür. 29.4.1992 tarih ve 3794 sayılı kanunla 
Sermaye Piyasası kanununun 3/j maddesinde yapılan değişiklikle "İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık: Başbakan 
tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı ve Devlet Bakanlığıdır " şeklinde düzenleme yapılmıştır. SPK'nda 
yapılan değişikliğin 91 sayılı KHK'den sonra gerçekleşmesi ve KHK ile getirilen düzenlemelerin de esasında 
SPK'nın ilgili olduğu Bakanlıkla alakalı düzenlemeler olduğu şeklindeki yorumla, İMKB'nin ilgili olduğu 
Bakanlık da Devlet Bakanlığı ve Bakan olarak değiştirilmiş, uygulamada da işlemler bu yönde tesis edilmiştir. 
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kuruluş, çalışma ve yükümlülüklerini düzenleyen "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik)" yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme maddesi dahil toplam 72 maddeden oluşan Genel Yönetmelikte Borsa 
organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Komiteler ile Başkanlık Teşkilatı ve Borsa 
personeline ilişkin hususlarla sair hususlar düzenlenmiştir. 

91 sayılı KHK'nin 11 inci maddesinde yer alan, "menkul kıymetler borsasındaki alım-
satım işlemlerine ilişkin kurallar Borsa Yönetim Kurulu'nca bir yönetmelikle tespit olunur" 
hükmü uyarınca Türkiye'de kurulacak her borsanın kendisi için bir iç yönetmelik hazırlaması 
gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda hazırlanan ve 19 Şubat 1996 tarih ve 22559 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ile 
İ.M.K.B.'nin çalışma esas ve kuralları belirlenmiştir. 

İMKB'nin teşkilatlanmasına yönelik İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, 
Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği de 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş, kurumsal ihtiyaçlara ve sermaye piyasası 
düzenlemelerine bağlı olarak çeşitli tarihlerde yönetmelik değişikliğine gidilmiştir. 

Mevcut durumda İMKB'nin hukuki statüsü, örgütsel yapısı ve faaliyetleriyle ilgili 
temel düzenlemeler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 91 sayılı Menkul Kıymetler 
Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş 
ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği olup, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkartılan düzenlemeler ile Sermaye Piyasası Kanununun 
sermaye piyasalarında denetim ve cezai sorumluluklarına ilişkin diğer düzenlemeler de 
ilgisine göre uygulanmaktadır. 

İMKB'nin faaliyetleriyle ilgili olarak münhasıran piyasa işlemlerine yönelik (teknik) 
temel düzenlemeler ise; Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği, Kotasyon Yönetmeliği, Tahvil 
ve Bono Piyasası Yönetmeliği, Takas ve Saklama Merkezleri Piyasası Yönetmeliğidir. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 91 sayılı KHK'de öngörülen görevleri yerine 
getirmek üzere kurulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında olan tüzel 
kişiliği haiz bir kamu kurumudur. 

Borsaların SPK'nın denetimine tabi olduğu hususlar 2499 sayılı SPK Kanunu ve 91 
sayılı KHK ile düzenlenmiştir. İMKB'nin idari ve mali işlemler ile faaliyetleri anılan mevzuat 
çerçevesinde her yıl SPK tarafından denetime tabi tutulmakta, denetim sonucu tespit edilen, 
düzeltilmesi talep edilen ve rapora bağlanan hususlar SPK Kurulunda görüşülerek gerekli 
görülen işlemlerle ilgili İMKB'ye uyarılarda bulunulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununa 
göre Kurulca alınmış genel ve özel nitelikteki kararlara uyma zorunluluğu bulunmakta olup, 
aksine davranışlar çeşitli maddelerde yer alan hükümlerle müeyyideye bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Borsanın üst karar organı olan Borsa Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 
yetki belgesi ve Borsa'dan üyelik belgesi almış özel hukuk kişilerinden oluşan Borsa 
üyelerinden meydana gelmektedir. Borsa'da Faaliyette Bulunan Üyeler; Yatırım ve kalkınma 
bankaları, Ticari bankalar, Aracı kurumlar ve Borsa komisyoncuları olmak üzere dört ayrı 
gruba ayrılmıştır. 

Genel Yönetmelikte Genel Kurulun görev ve yetkileri özetle; Borsaca hazırlanması 
gereken ve Genel Kurulun yetkisinde bulunan yönetmelikleri karara bağlamak, Yönetim 
Kurulunun yetkileri saklı kalmak kaydıyla Borsa işlerine ilişkin hususlarda karar almak, 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporunu, Borsanın 
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bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı 
onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek, ibra edilmeyen 
Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri karara bağlamak, denetçi 
ücretlerini belirlemek, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bütçe ve personel kadrosunu 
kesinleştirmek vb. olarak belirlenmiştir. 

Genel Yönetmeliğe göre Borsa Yönetim Kurulu, SPK'nın teklifi üzerine müşterek 
kararname ile atanan Borsa Başkanı ile Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki esaslara göre genel 
kurulca seçilen 4 üyeden oluşur. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının 
başıdır. 

Genel Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile borsa faaliyetleriyle ilgili olarak; menkul 
kıymetlerin borsa kotuna alınması için yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Kotasyon 
Komitesi, Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan 
uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere 
uyuşmazlık komitesi, Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan ve borsa işlerine hile karıştıran, 
Borsa işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlarla ilgili 
disiplin kararları vermek üzere Disiplin Komitesi olmak üzere 3 farklı komite kurulması, 
komitelerin bir başkan ve 2 üyeden oluşması öngörülmüş ve bunların kuruluş ve çalışma 
esaslarıyla ilgili hususlar hükme bağlanmıştır. 

Borsa'nın yürütme organı, Borsa Başkanı ve Başkanlık Teşkilatından oluşmaktadır. 
Borsa Teşkilat Yönetmeliği'nde teşkilatın oluşumu, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Baş 
Hukuk Müşaviri ile Borsa hizmet birimlerinin görev ve hizmet tanımları, çalışma esasları ve 
genel yönetim ilkelerine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yönetmelikte, 
Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları ve Baş Hukuk Müşaviri Başkanlık 
Teşkilatı olarak düzenlenmiş, borsanın ana hizmet birimleri ise Teftiş ve Gözetim Kurulu 
Başkanlığı, Bilgi Sistemleri Merkezi ve 18 müdürlükten oluşan Müdürlükler olarak 
belirlenmiştir. 

Münhasıran İMKB'nin kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin herhangi bir yasal 
düzenleme bulunmadığı için, Borsa personelinin istihdamı, görev yetki ve sorumlukları ile 
özlük hakları da, Borsaların teşkilatlanmasına yönelik genel düzenlemeler uyarınca çıkartılan 
yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Genel Yönetmeliğin "B-Borsa Personeli" başlıklı 29-33 üncü 
maddelerinde; Borsa personel rejimi, personel kadroları, işe alınmaları, özlük haklan ve 
disiplinine ilişkin esaslann, borsa genel kurulunca düzenleneceği ve SPK'nın onayı ile 
yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmış, bu hükme istinaden çıkartılan ve İMKB Genel 
Kurulu'nca 1985 yılında kabul edilen İMKB Personel Yönetmeliği aynı yıl SPK onayı ile 
yürürlüğe girmiştir. 

İMKB'de, kendi genel kurulunca tespit edilen kadrolannda yönetmeliklerine uygun 
şekilde özel hukuk hükümleri dairesinde personel istihdam edilmekte olup, tüm personel iş 
kanununa tabidir. 

Borsada 1997 yılında 439, 1998 yılında 435, 1999 yılında 456, 2000 yılında 468, 2001 
yılında 465, 2002 yılında 462, 2003 yılında 449, 2004 yılında 439, 2005 yılında ise 431 işçi 
statüsünde personel ve her yıl itibariyle 13 yönetim, denetim ve komite üyesi görev yapmıştır. 

İMKB'nin personel ihtiyacı, teşkilat ve personel yönetmeliklerinde yer alan hükümler 
doğrultusunda kendi sınav yönetmelikleri ve/veya mülakatla gerçekleştirilmekte iken, 2001 
yılından itibaren Borsanın tabi olduğu mevzuatla ilgili ortaya çıkan sorunlara da bağlı olarak 
personel alımında sorunlarla karşılaşılmış, ihtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte eleman temin 
edilememiştir. 
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Borsa personelinin ücretlerini belirleme yöntemi İMKB Personel Yönetmeliği'nde 
detaylı olarak belirtilmiştir. İMKB personelinin ücretleri 2002 yılına kadar Personel 
Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan "Aylık ücretin hesaplanmasına esas olan 
gösterge rakamı, İstanbul Ticaret Odası ile Devlet İstatistik Enstitüsü geçim şartları 
hesaplamaları göz önüne alınmak suretiyle belirlenir. Gösterge rakamında, yapılacak artışlar 
nedeniyle, personel ücret ve yan ödemeleri için bütçede ödenek ayrılır. Gösterge, yukarıda 
belirtilen kıstaslara göre Yönetim Kurulu'nca tespit edilerek yürürlüğe girer." şeklindeki 
hükme istinaden, söz konusu istatistiki gerçekleşmeler dikkate alınmak suretiyle Yönetim 
Kurulu Kararlan ile belirlenmiş, 2002 yılından itibaren ise 631 sayılı KHK'de yer alan 
oranlara uyulmuştur. 

Yönetim, denetim ve komite üyeleri dahil Borsa personeline 1997 yılında 2.444.694, 
1998 yılında 5.556.397, 1999 yılında 14.678.914, 2000 yılında 21.679.041, 2001 yılında 
29.355.248, 2002 yılında 33.583.619, 2003 yılında 32.225.651, 2004 yılında 36.974.816, 
2005 yılında ise 38.058.676 YTL ücret, tazminat ve sair haklarla ilgili ödemede 
bulunulmuştur. 

• 

III. MALİ BÜNYE 

İMKB tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşu olarak kurulmuş olup, kuruluş aşamasının 
giderlerinin karşılanması ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla gerekli olan varlıkların 
edinilmesi için sermaye tahsisi yapılmamıştır. İMKB varlıklannı, elde ettiği gelir ile 
giderler arasındaki olumlu farklarla sağlamıştır. 

2005 yılı sonu itibari ile İMKB'nin 219.999.104 YTL'ye ulaşan öz kaynaklannın; 
108.911.729 YTL'si geçmiş yıllar gelir-gider farklarından bünyede kalan tutarlara, 
26.659.774 YTL'si cari yıl gelir-gider olumlu farkına, 83.390.614 YTL'si İMKB Kurumlar 
Vergisi Kanunu'na tabi olmamasına rağmen geçmiş yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutuğu 
maddi duran varlıkların yeniden değerleme artışına ve 1.036.987 YTL'si de diğer sermaye 
yedeklerine ait bulunmaktadır. 

İMKB'nin kısa süreli kullandığı 56.694.719 YTL tutarındaki yabancı kaynakların; 
13.143.570 YTL'si Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Fon kapsamına alınan 
bankalann sahip oldukları Takasbank hisse senetlerinin Borsa tarafından satın alınması 
işlemi neticesinde doğan borca, 35.200.000 YTL'si 2002 ve 2003 yılları için Vergi 
Dairesince talep edilmesi beklenen KDV, Kurumlar vergisi, vergi zıyaı cezası, gecikme cezası 
ve usulsüzlük cezası gibi muhtemel borçlar için ayrılan karşılıklara ve 8.351.149 YTL'si de 
Kurumun faaliyetlerinden kaynaklanan yasal yükümlülükler ile diğer yabancı kaynaklara 
aittir. 

İMKB'nin kullandığı 29.500.132 YTL tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynaklann, 
29.452.533 YTL'si Kurum personelinin toplu sözleşmeden doğan kıdem ve ihbar tazminatı 
ile hizmet ikramiyeleri için ayrılan karşılıkları, kalan 47.599 YTL'si de faaliyetler ile ilgili 
yabancı kaynakları ifade etmektedir. 

Dönen varlıklardaki 46.421.836 YTL'nin; 35.133.930 YTL'si önemli bir kısmı kısa 
vadelerle değerlendirilmek üzere bankalarda bulunmakta olan hazır değerlere, 11.287.906 
YTL'si de işletme faaliyetlerinde kullandığı kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerine ait 
bulunmaktadır. 

Uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerdeki 87.163.352 YTL'nin; 87.130.716 YTL'si 
İMKB, Hisse senedi Piyasası ile Tahvil ve Bono Piyasasında takas işlemlerinde taahhüdünü 
nakit veya menkul kıymet olarak yerine getirmeyen üye adına gerekli ödemeleri fon 
imkanlan dahilinde yapmak üzere 1990 yılında kurulan Garanti Fon'una tahsis edilen, 
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kullanımı ve işletilmesi sözleşmeler ile Takasbank'a verilen nakit varlıklara, 24.965 YTL'si 
şüpheli alacak niteliğindeki idari takipteki alacaklara ve 7.671 YTL'si de faaliyetlerden 
kaynaklanan diğer alacaklara aittir. 

Bağlı değerlerdeki varlıkların; 38.863.875 YTL'si iştiraklere, 133.615.646 YTL'si 
maddi duran varlıklara ve 129.246 YTL'si de maddi olmayan duran varlıklara ait 
bulunmaktadır. 

İMKB'nin toplam varlıkların dağılımı 2000 yılından itibaren duran varlıkların lehine 
değişmiştir. Bu değişimde, kıdem tazminatı karşılıklarındaki yükseliş ile iştirakler ve maddi 
duran varlıklara tahsis edilen kaynaklardaki artış, gelir- gider farklarının kaynak fazlası 
olarak vergi olarak ödenmesi nedeniyle bankalardaki varlıkların azalması, 1999 yılından 
itibaren İMKB tarafından yönetilen ve Kuruma ait olmayan fonlara ait varlıkların nazım 
hesaplara alınması, Garanti Fonu'na tahsis edilen kaynakların yükselmesi etkili olmuştur. 

1999 yılında İMKB 264.330.778 YTL ile en yüksek faaliyet gelirine ve 177.339.596 
YTL'e de en yüksek yıllık gelir-gider farkına ulaşmıştır. 2000 -2002 yıllarında faaliyet 
gelirleri düzenli bir şekilde düşmesine karşılık, elde edilen yüksek faiz gelirlerinin etkisi ile 
cari yıl gelir gider farklarının faaliyet gelirinin üzerinde gerçekleştiği görülmüştür. 2005 
yılında faiz giderlerinin düşmesi, ayrılan karşılıkların yükselmesi neticesinde cari yıl gelir 
gider farkları da denetim dönemine ait önceki tüm yıllarda gerçekleşen cari yıl gelir gider 
farklarının altında gerçekleşmesine neden olmuştur. 

2000-2005 yıllan arasında İMKB'nin kaynaklarının Hazineye aktanlmasını amaçlayan 
ve 4481 sayılı yasa ile başlayan ve 5018 sayılı yasa ile devam eden uygulama nedeniyle 
yapılan ödeme tutarı 822.951.000 YTL olmuştur. Verginin tutarı, belli aralıklarla Hazineye 
verilen mali tablolar değerlendirildikten sonra tespit edilmekte ve ödemesi 
gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, İMKB'nin tahsis edilmiş bir sermayesi 
bulunmamaktadır. 2003 yılından sonraki dönemde faaliyet gelirlerindeki artışa rağmen, cari 
yıl gelir gider farklarında düşüş görülmektedir. Diğer taraftan, üst kurullann kaynak fazlasını 
Hazineye aktarmayı amaçlayan 4481 sayılı yasa ile başlayan sürece İMKB de dahil edilmiştir. 
İMKB işletmecilik özelliği ağır basan bir kurum olması nedeniyle, gelişimini sağlıklı bir 
şekilde sürdürebilmesi, kaynaklarını daha etkin bir şekilde kontrol edebilmesine ve 
yatırımlarını yapmasına bağlı bulunmaktadır. 

Ayrıca, vergi mükellefi olup olmadığı konusundaki belirsizliğin sürmekte olduğu 
denetim döneminde (Şubat/2008) görülmüştür. İMKB'nin faaliyetini daha sağlıklı 
yürütebilmesi için, mali belirsizlikleri giderecek ve kaynakları üzerinde kontrolünü tam olarak 
sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, İMKB'nin statüsünün 
yeniden belirlenmesi çerçevesinde yapılacak çalışmalarda, Kurumun işletmecilik özelliğinin 
ağır bastığı gerçeğinden hareketle, faaliyetini ve gelişimini etkin bir şekilde sürdürebilmesi 
için; kaynaklarını daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilmesini ve yatınmlarını zamanında 
yapmasını, mali belirsizliklerin giderilmesini temin edecek yasal düzenlemelerin 
yapılmasında yarar bulunmaktadır. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının faaliyetleri; 91 sayılı Menkul Kıymetler 
Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 15 inci maddesi, Menkul Kıymetler 
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esaslan Hakkındaki Yönetmeliğin 59'uncu maddesi ile 
İMKB Yönetim Kurulu'nun 20.09.1984 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.1985 
tarihinde yürürlüğe konulan "Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" nin 23'üncü maddesi, 
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hükümleri çerçevesinde takvim yılı esas alınmak suretiyle hazırlanan "özel bütçe" ile 
yürütülmektedir. Diğer bir anlatımla, İMKB'nin takvim yılı esas alınmak suretiyle 
hazırlanarak uygulamaya konulan özel bütçesinin kamu bütçesi ile bir ilintisi 
bulunmamaktadır. 

91 sayılı KHK'nin 16'ncı maddesinde Menkul Kıymetler Borsası'nın gelirleri; Borsa 
üyelerinden alınacak giriş aidatları, yıllık aidatlar, kotasyon gelirleri, borsa işlemlerinin tescil 
ücretleri, disiplin cezası nedeniyle tahsil olunan gelirler, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine 
ödenecek paylar, İMKB Yönetim Kurulu'nca belirlenecek sair aidat ücret ve tarife paylar ile 
diğer gelir ve bağışlardan oluşmakta ve gelir bütçesi belirtilen gelir kalemleri esas alınmak 
suretiyle hazırlanmaktadır. 

İMKB'nin 1997 yılı gelirler toplamı 54.000.551 YTL ve giderler toplamı 6.724.577 
YTL iken, 2005 yılında gelirler toplamı 128.636.147 YTL'ye ve giderler toplamı da 
101.976.373 YTL'ye yükselmiştir. 

İMKB'nin 1997-2005 yılları arasında "Hizmet" ve "Malzeme" alımları, 01.01.2003 
tarihine kadar; İMKB Yönetim Kurulu'nun 20.09.1984 tarih ve 14 sayılı toplantısında kabul 
edilen ve SPK'ca onaylanan İMKB "Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği"nin "Borsanın Alım-
Satım ve İhale İşleri" başlıklı bölümünde yer verilen 46 nci ve takip eden maddelerdeki 
esaslar çerçevesinde yürütülmekte iken, İMKB'nin; 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ve 01.01.2003 tarihinde uygulamaya konulan 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'na tabi olduğuna dair; Kamu İhale Kurulu'nun 11.03.2004 tarih ve 2004/DK-D-76 
sayılı kararı ile 08.06.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde 
İMKB'nin Kamu İhale Kanununa tabi olduğuna dair hükmün iptaline yönelik İMKB'ce 
açılan davanın Danıştay 13.Dairesinin 27.12.2005 tarih ve 2005/6206 E, 2005/6207 K sayılı 
kararı ile esastan reddedilerek 10.04.2006 tarihinde İMKB'ye tebliği üzerine, karara Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde 02.05.2006 tarihinde düzeltme talebinde bulunulduğu, 
yargılamanın denetim tarihi itibariyle (Eylül/2007) sonuçlanmadığı, 01.01.2003 tarihinden 
itibaren ise tedarik işlerinin KİK hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü gözlenmiştir. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet gösteren Hisse Senetleri Piyasası'nin 
çalışma esas ve kuralları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 19 uncu 
maddesine dayanılarak çıkartılan ve 19 Şubat 1996 tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği ile belirlenmiş, 
sermaye piyasasının gelişimine bağlı olarak yönetmelikte çeşitli değişikliklere gidilmiş olup, 
Hisse Senetleri Piyasasında Borsa üyesi olan banka ve aracı kurumlar işlem yapmaya yetkili 
kılınmıştır. 

26.12.1985 tarihinde faaliyete geçen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilk hisse 
senedi işlemleri, 03.01.1986 tarihinde gerçekleşmiştir. Başlangıçta, 36 Borsa Üyesinin işlem 
yapma yetkisine sahip olduğu piyasada, 41 anonim şirketin hisse senedi işlem görmüş olup, 
1997 yılında 263, 1998 yılında 285, 1999 yılında 293, 2000 yılında 323, 2001 yılında 318, 
2002 yılında 308, 2003 yılında 305, 2004 yılında 314, 2005 yılında da 323 hisse senedi, 2 
borsa yatırım fonu hisse senetleri piyasasında işlem görmüştür. 

İMKB'de işlem gören şirket sayısı ise 1997 yılında 258 iken 2005 yılında 304'e 
yükselmiştir. 2005 yılında İMKB'de işlem gören şirketlerin 282'si Ulusal Pazar, 16'sı İkinci 
Ulusal Pazar, 2'si Yeni Ekonomi Pazarı, 4'ü de Gözaltı Pazarında işlem görmüştür. 

1997-2005 döneminde Piyasa yıllık işlem hacmi genel olarak artış olmasına rağmen, 
sadece 2001 yılında ekonomide yaşanan krize bağlı olarak YTL bazında %16, ABD Doları 
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bazında %56 oranında düşüş göstermiştir. 2005 yılında ise işlem hacmi bir önceki yıla göre 
YTL bazında %30, ABD Doları bazında ise %37 artış göstermiştir. 

1997-2005 dönemini kapsayan 9 yıllık dönemde endeks değeri ekonomide yaşanan 
krize bağlı olarak 2000 yılında bir önceki yıla göre YTL bazında %38, Dolar bazında %51 
oranlarında, 2002 yılında da bir önceki yıla göre YTL bazında %25, ABD Dolan bazında da 
%34 oranında düşüş kaydetmiştir. İMKB temel endeksi olan Ulusal 100 endeksi 2005 yılında 
geçen yıla göre YTL bazında %59 oranında artışla 39.777,70, ABD Doları bazında %60 
oranında artışla 1.726,23 olarak gerçekleşmiştir. 

1997-2005 yılları arasında hisse senetlerini halka arz ederek Borsa'da işlem görmeye 
başlayan şirket sayısı 122 ve arz işlemlerinden sağlanan kaynak tutarları 5.096.371.343 YTL 
olmuştur. 

1997-2005 yıllarını kapsayan 9 yıllık dönemde sayısal olarak halka arz işlemlerinin 
%28'i 2000 yılında, sağlanan kaynağın %46'sı ise 2005 yılında gerçekleşmiştir. 2005 yılında 
gerçekleşen halka arz işlemi geçen yıla göre %25 oranında azalmasına rağmen, yaratılan 
kaynağın 3,3 kat artış göstermesi, halka arz edilen şirket ve arz oranları yüksekliğinden 
kaynaklanmıştır. 2005 yılında 9 şirkete ait hisseler halka arz edilmek suretiyle Borsada işlem 
görmeye başlamış, söz konusu halka arz işlemlerinden 2.362.053.076 YTL kaynak 
sağlanmıştır. 

Tahvil ve Bono Piyasası'nda; kesin alım, kesin satım, repo ve ters repo olmak üzere 
dört çeşit işlem yapılmaktadır. Piyasada devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi, 
kamu idare ve müesseselerince ihraç edilmiş tahviller, özel sektör tahvilleri, varlığa dayalı 
menkul kıymetler ile finansman bonoları ve diğer kabul edilen menkul kıymetler işlem 
görebilmektedir. Tahvil ve Bono Piyasası'nda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 
Borsa'da faaliyet gösteren aracı kurum ve bankalar işlem yapabilmektedir. 

1997-2005 yıllar arasında Borsa'nın Tahvil ve Bono Piyasası pazarlarında işlem 
yapma yetkisi alan banka sayısı, Kesin Ahm-Satım Pazannda %31,1 azalarak 42 ve Repo 
Ters Repo Pazarında %29,3 oranında azalarak 41'e düşmüştür. Yetki alan aracı kurum sayısı 
ise, Kesin Alım-Satım Pazarında %10,1 oranında azalarak 98'e düşmesine karşılık, Repo Ters 
Repo pazarında %23,2 oranında artarak 69'a yükselmiştir. 

Yetki alan banka ve kurum sayısı 2001 yılında en yüksek düzeyine ulaşmış ve daha 
sonra sayısı ve kulanım oranları azalmıştır. 2002 yılından itibaren yetkili banka ve aracı 
kurum sayısının azalmasında ve yetkili aracı kuruluşlardan bankalann yetkilerini kullanma 
oranlarının yükselmesinde, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alınan ekonomik 
tedbirlerden sonra daha sağlıklı yapıda olan kuruluşların faaliyetlerine devam edebilmeleri ve 
bankalann aldıkları yetkiyi daha etkin bir şekilde kullanmaları etkili olmuştur. 

1997-2005 yılları arasında Borsa Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirilen işlem 
hacmindeki bankalann ve aracı kurumların payı, aracı kurumlann lehine değişmiş ve aracı 
kurumların payı yükselmiştir. 

Borsa Tahvil ve Bono Piyasası Pazarlarında 1997 yılı toplam işlem hacmi 63.696 
milyon YTL iken, 2005 yılında 2.340.437 milyon YTL'ye ve Borsa Dışında (Borsaya tescil 
ettirilen) gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerin hacmi ise 1997 yılında 
174.581 milyon YTL iken 2005 yılında 570.634 milyon YTL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde 
genel toplam işlem hacmi de 238.277 milyon YTL'den 2.911.071 milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile İMKB arasında 
yürütülen çalışmalar sonucunda, Bakanlar Kurulu'nun 30.01.1995 tarih ve 95/6571 sayı ile 
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aldığı, 01.04.1995 tarih ve 22245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İMKB Uluslararası 
Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Kurulmasına Dair Karan'na" istinaden İMKB 
Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi kurulmuştur. 

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek üzere 
kurulan İMKB Uluslararası Pazar'ının kurulmasına esas olan İMKB Yönetim Kurulu'nun 
04.04.1995 tarih ve 461 sayılı toplantısında alınan 1 sayılı kararında, İMKB Uluslararası 
Pazar Müdürlüğünün, yurtiçinde çıkarılan menkul kıymetler için İMKB'de oluşturulan ikinci 
el piyasalara ilave olarak, yurtdışında yerleşik kuruluşların çıkardıkları menkul kıymetlerin 
işlem görebileceği piyasaların kurulup işletilmesiyle görevli olarak kurulduğu 
belirtilmektedir. Burada amaçlanan, İMKB bünyesinde oluşturulacak bir işlem ortamında 
daha önce yurtdışında ihraç edilmiş olan ve ilgili ülkelerde kote edilen menkul kıymetlere 
pazar oluşturarak fon arz eden tüm yatırımcılara bu menkul kıymetleri alım satım imkanı 
getirmektir. 

Uluslararası Pazar'ın bünyesinde; eurotahviller (eurobond) üzerinde kesin alım-satım 
ve repo ters repo işlemlerinin yapıldığı "Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası" ve yabancı 
hisse senetlerinin depo sertifikalarının işlem gördüğü "Depo Sertifikaları Piyasası", Pazar 
kapsamında yabancı yatırım fonları katılma paylarının işlem göreceği "Yabancı Yatırım Fon 
Piyasası" kurulmuştur. Ancak, Yabancı Yatırım Fon Piyasası" kurulmasına ilişkin gerekli 
mevzuat altyapısı oluşturulmasına karşın Piyasanın faaliyete geçmediği görülmüştür. 

Depo Sertifikaları Piyasası 25.07.1997 tarihinden itibaren, Kazkommertsbank'ın 
uluslararası piyasalarda satılmış olan global depo sertifikalarının ikincil piyasa işlemleri ile 
faaliyete geçmiştir. 

Depo Sertifikaları Piyasası'nda, 1997-2005 yılları arasında 46 milyon ABD Doları 
tutarında işlem gerçekleştirilmiş olup, Depo Sertifikaları Piyasası'nda en fazla işlem Pazarın 
yeni faaliyete geçtiği 1997 yılında gerçekleşmiş (36.384.009,05 ABD Doları), sonraki 
yıllarda ise sürekli azalan bir trend izlemiş ve 2001-2005 yıllan arasında ise Piyasa'da 
herhangi bir işlem olmamıştır. 

18.02.1997 tarih ve 549 sayılı İMKB Yönetim Kurulu toplantısında (Karar no:22-23) 
alınan kararlar ile daha önce T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışı mevzuata göre 
uluslararası piyasalarda ihraç edilen 40 adet Türk Eurotahvilin Borsa kotuna alınması 
kararlaştırılmış, Piyasa'nın işlem görme ve takas esasları 18.02.1997 tarih ve 71 No'lu sayılı 
Genelge ile belirlenmiş, 24.02.1997 tarihinde bu tahvillerin işleme açılması ile de 
Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası faaliyete geçmiştir. 07.02.2002 tarih ve 170 sayılı 
Genelge ile Piyasa yeniden yapılandırılmıştır. 

ABD Doları cinsinden çıkarılmış ve en eskisi 1988 yılında ihraç edilmiş olan 
Hazine tahvillerinin ilk defa İMKB kotuna alınması 18.02.1997 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu Piyasa'da, Hazinece çıkarılmış Eurotahvillerin "Kesin Alım-Satım" işlemleri 
gerçekleştirilmekte olup aynı menkul kıymetlerin "Repo-Ters Repo" işlemlerine konu olması 
için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmış, ancak, herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir. 
Üyelerden repo ters repo işlemlerin yapılması konusunda talebin gelmemesi ve arada geçen 
süre içerisinde bir işlem yapılmamış olması nedeniyle, İMKB Yönetim Kurulu repo ters 
repo işlemlerine ilişkin 84 nolu Genelge'yi 29.06.2006 tarih ve 252 sayılı Genelgesi ile 
yürürlükten kaldırmıştır. 
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1997-2005 yıllan arasında Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım 
İşlemleri hacmi 937.741.948 ABD Dolan, 5.295.636 DEM, 30.021.558 EURO ve 
988.000 GBP olarak gerçekleşmiştir. 

V- YATIRIMLAR 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının, yıllık olarak hazırlanarak uygulamaya konulan 
özel bütçesindeki gelirleriyle finanse edilen 1997-2005 dönemine ilişkin yıllık bazda 
hazırlanan yatırım programlanna giren projeleri için, ayrılan ödenekler ve harcama tutarları 
incelendiğinde; bu dönemde biten yatırımlara 1.368.839 YTL ödenek ayrılmasına karşılık, 
33.413.367 YTL harcama yapıldığı, devam eden yatırımlar için ise 385.197.186 YTL ödenek 
tefrik edilmesine karşılık 26.182.976 YTL harcama gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

VI. İŞTİRAKLER 

İMKB'nin, üçü yurtiçinde, ikisi yurtdışında olmak üzere anonim şirket statüsündeki 
beş kuruluşta iştiraki bulunmaktadır. 1997 -2005 döneminde ve daha öncesinde İMBK'nin, 
yurt içinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 
(VOBAŞ) A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)A.Ş'nin, yurt dışında ise Kırgız Menkul 
Kıymetler Borsası (KMKB)A.Ş. ile Bakü Menkul Kıymetler Borsası (BMKB)A.Ş.'nin 
sermayesine iştirak ettiği görülmüştür. 

1997-2005 döneminde sadece İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş kar dağıtımı 
yapabilmiş olup, İMKB 10.625.601 YTL temettü elde etmiştir. 

VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-İMKB'nin teşkilatlanmasına, personelinin statüsüne, hak ve yükümlülüklerine 
ilişkin düzenlemelerin yönetmeliklerle gerçekleştirildiği, uygulamada karşılaşılan sorunların 
çeşitli kamu kurumlarından alınan görüşlerle aşılmaya çalışıldığı, mevcut durumun Borsa 
faaliyetlerinin yürütülmesini de etkiler hale gelmeye başladığı, Borsalarla ilgili genel 
düzenleme olan 91 sayılı KHK, 1983 yılından bu yana kanunlaşmadığı halde, piyasa 
işleyişinin zorunluluğu olarak gerçekleştirilen ceza uygulamalan da dikkate alınarak; 

-İMKB'nin hukuki statüsünün netleştirilmesini ve çağdaş borsacılık faaliyetlerinin 
gerektirdiği yapının sağlanmasını, 

-İMKB tarafından piyasadaki uygulamaların şeffaf ve güvenilir olması için 
gerçekleştirilen ceza uygulamalarının, Anayasanın ve çağdaş hukuk devletinin suç ve cezalara 
ilişkin temel ilkeleri doğrultusunda, hangi eylemin suç sayılacağının ve suça ilişkin cezalann 
yasayla belirlenmesini teminen, İMKB ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel 
gerçekleştirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2-Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 
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SONUÇ: 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 26.05.1998 tarihindeki kendi genel kurulunda 

kabul edilen 1997 yılı bilançosu ve 47.283.974,18 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 20.05.1999 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 1998 yılı bilançosu ve 89.932.550,90 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 24.05.2000 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 1999 yılı bilançosu ve 177.339.596,98 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 24.05.2001 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2000 yılı bilançosu ve 130.574.115,23 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 16.05.2002 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2001 yılı bilançosu ve 133.719.193,03 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 30.05.2003 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2002 yılı bilançosu ve 143.420.674,32 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 25.05.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2003 yılı bilançosu ve 42.010.391,02 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider 
hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 30.05.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2004 yılı bilançosu ve 56.867.964 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider 
hesabı, 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 30.05.2006 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2005 yılı bilançosu ve 26.659.774,17 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider 
hesabı 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1997 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) YTL 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 74.457.935,66 
1-K.asa hesabı 0,25 
2-Alınan çekler 740,11 
3-Bankalar 40.940.646,25 
4-Diğer hazır değerler 33.516.549,05 
a)Dış etkinlikler fonu 51.673,33 
b)Sahte çukurova tazmin fonu 6.744,26 
c)Şemsiye sigorta hesabı 4.209,05 
d)Tuncay Artun eğitim fonu hs. 50.184,64 
e)İmkb zorunlu eğt.katkı payı fonu hs. 33.403.737,77 
B-Menkul kıymetler 20.309,29 
C-Diğer alacaklar 1.596.566,23 
1 -Personelden alacaklar 584,02 
2-Diğer çeşitli alacaklar 1.595.982,21 
a)Kotasyon işlemlerinden alacaklar 2.311,50 
b)Aracı kurumlar 166.779,85 
c)Yatırım bankaları 22.861,76 
d)Ticari bankalar 1.179.195,78 
e)Garanti fonu 173.836,96 
f)Veri dağıtım firmaları 50.996,36 
D-Stoklar 6.325,00 
1-Verilen sipariş avansları 6.325,00 
E-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 4.154.356,60 
F-Diğer dönen varlıklar 109.744,98 

Dönen varlıklar toplamı (I) 80.345.237,76 
II- Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 2.309,93 
B- Diğer alacaklar 0 
1 -Takipteki alacaklar 88.949,28 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (88.949,28) 
C-Mali duran varlıklar 261.193,06 
1 -İştirakler 261.193,06 
D-Maddi duran varlıklar 4.727.178,18 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 5.925.575,27 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (1.231.972,90) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 33.575,81 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 257.504,74 

Duran varlıklar toplamı (II) 5.248.185,91 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 85.593.423,67 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1997 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) YTL 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 20,01 
B-Ticari borçlar 285.880,04 
C-Diğer borçlar 33.529.821,19 
1 -Personele borçlar 3.040,83 
2-Diğer çeşitli borçlar 33.526.780,36 
a)Dış etkinlikler fonu 51.673,33 
b)Kredi kartları 231,31 
c)Arsa anapara taksidi 10.000,00 
d)Sahte çukurova tanzim fonu 6.744,26 
e)Şemsiye sigorta avans hesabı 4.209,05 
f)Tuncay Artun eğitim fonu hs. 50.184,64 
g)İmkb zorunlu eğitim katkı payı fonu hs. 33.403.737,77 
D-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 894.455,18 
1 -Öd. vergi ve fonlar 878.107,54 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 16.347,64 
E-Borç ve gider tahakkukları 1.732.500,00 
1 -Kıdem tazminatı karşılığı 1.732.500,00 
F-Gelecek aylara ait gider tahakkuk. 18.614,40 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 36.461.290,82 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Ticari borçlar 4.065,10 
B-Gelecek yıllara ait gider tahakkuk. 20.000,00 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 24.065,10 
III- Özkaynaklar 
A-Özkaynak yedekleri 1.824.093,57 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 1.808.163,52 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 15.930,05 
B-Cari yıl gelir - gider farkı 47.283.974,18 

Özkaynaklar toplamı (III) 49.108.067,75 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 85.593.423,67 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1998 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) YTL 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 202.058.694,92 
1-Kasa hesabı 1,09 
2-Alınan çekler 
3-Bankalar 124.019.531,33 
4-Diğer hazır değerler 78.039.162,50 
a)Dış etkinlikler fonu 85.169,40 
b)Sahte çukurova tazmin fonu 12.896,10 
c)Şemsiye sigorta hesabı 5.012,81 
d)Tuncay Artun eğitim fonu hs. 148.716,88 
e)İmkb zorunlu eğtkatkı payı fonu hs. 77.787.367,31 
B-Menkul kıymetler 28.480,51 
C-Diğer alacaklar 3.301,333,14 
1-Diğer çeşitli alacaklar 3.301.333,14 
a)Kotasyon işlemlerinden alacaklar 51.613,50 
b)Aracı kurumlar 179.779,43 
c)Yatırım bankaları 19.764,19 
d)Ticari bankalar 1.589.240,19 
e)Garanti fonu 598.812,41 
f)Veri dağıtım firmaları 
g)İMKB zorunlu eğt.katkı payı fonundan 
alacaklar 

241.432,34 

620.641,08 
h)STFA B7 blok yöneticiliği 50 
D-Stoklar 11.071,18 
1-Verilen sipariş avansları 11.071,18 
E-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 11.389.212,37 
F-Diğer Dönen Varlıklar 151.198,96 

Dönen varlıklar toplamı (I) 216.939.991,08 
II- Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 2.173,19 
B- Diğer alacaklar 0 
1-Takipteki alacaklar 95.001,49 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 95.001,49 
C-Mali duran varlıklar 811.112,50 
1-İştirakler 811.112,50 
D-Maddi duran varlıklar 7.161.045,32 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 10.124.033,83 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 3.226.034,04 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 31.704,51 
4-Verilen avanslar 231.341,02 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 318.088,93 

Duran varlıklar toplamı (II) 8.292.419,94 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 225.232.411,02 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1998 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) YTL 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Ticari borçlar 610.405,99 
B-Diğer borçlar 78.069.931,60 
1 -Personele borçlar 20.755,56 
2-Diğer çeşitli borçlar 78.049.176,04 
a)Dış etkinlikler fonu 85.169,40 
b)Kredi kartları (2.449,18) 
c)Arsa anapara taksidi 10.000,00 
d)Sahte çukurova tanzim fonu 12.896,10 
e)Şemsiye sigorta avans hesabı 5.012,81 
f)Tuncay Artun eğitim fonu hs. 151.179,60 
g)İmkb zorunlu eğitim katkı payı fonu hs. 77.787.367,31 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 1.090.651,62 
1-Öd. vergi ve fonlar 1.059.639,96 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 31.011,66 
D-Borç ve gider tahakkukları 3.469.626,94 
1-Kıdem tazminatı karşılığı 3.469.343,44 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 283,50 
F-Gelecek aylara ait gider tahakkuk. 13.000,00 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 83.253.616,15 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Ticari borçlar 15.512,76 
B-Gelecek yıllara ait gider tahakkuk. 10.000,00 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 25.512,76 
III- Özkaynaklar 
A-Özkaynak yedekleri 4.736.757,03 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 4.673.860,93 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 62.896,10 
B-Geçmiş yıllar gelir - gider farkı 47.283.974,18 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 89.932.550,90 

Özkaynaklar toplamı (III) 141.953.282,11 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 225.232.411,02 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1999 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 282.067.151,31 
B-Menkul kıymetler 945.688,40 
C-Diğer alacaklar 5.158.465,47 
1-Faaliyetlerden Alacaklar 3.620.310,42 
a)Kotasyon ücretleri alacakları 81.734,56 
b)Üyelerden alacaklar 3.029.382,14 
c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 509.193,72 
2-Diğer çeşitli alacaklar 1.538.155,05 
a)Resmi dairelerden alacaklar 1.538.155,05 
D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 32.616.176,83 
E-Diğer dönen varlıklar 196.228,53 

Dönen varlıklar toplamı (I) 320.983.710,54 
II- Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 3.772,72 
B- Diğer alacaklar 1.393.660,99 
1-İştiraklerden alacaklar 1.393.660,99 
2-Şüphelir alacaklar 113.368,47 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (113.368,47) 
C-Mali duran varlıklar 1.963.473,78 
1-İştirakler 1.963.473,78 
D-Maddi duran varlıklar 9.314.417,80 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 15.638.462,44 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (6.363.202,31) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 34.026,74 
4-Verilen avanslar 5.130,93 
lESJyladdi olmayan duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 
650.663,10 lESJyladdi olmayan duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 13.325.988,39 
AktiC(varhklar) toplamı (I+II) 334.309.698,93 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1999 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Ticari borçlar 953.173,84 
B-Diğer borçlar 8.068,51 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 3.320.416,79 
1 -Öd. vergi ve fonlar 3.241.712,81 
2-Öd. Sosyal Güvenlik Kesintileri 78.402,48 
3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 301,50 
D-Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkuk. 15.845,21 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 4.297.504,35 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Ticari borçlar 10.108,82 
B-Borç ve gider karşılıkları 7.693.358,76 
1-Kıdem tazminatları ve hizmet ikr.karşılıklan 7.693.358,76 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 1.545.668,13 
b)İhbar öneli karşılıkları 2.013.251,21 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 4.134.439,42 
C-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 7.703.467,58 
III- Özkaynaklar 
A-Özkaynak yedekleri 7.752.604,94 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 7.638.417,47 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 114.187,47 
B-Geçmiş yıllar gelir - gider farkı 137.216.525,08 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 177.339.596,98 

Özkaynaklar toplamı (I+II) 322.308.727,00 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 334.309.698,93 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2000 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 266.110.487,13 
B-Menkul kıymetler 17.569,77 
C-Alacaklar 4.696.595,04 
1-Faaliyetlerden alacaklar 4.696.014,65 
a)Kotasyon ücretleri alacakları 24.684,50 
b)Üyelerden alacaklar 3.829.342,87 
c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 841.987,28 
2-Diğer çeşitli alacaklar 580,39 
D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 11.558.006,11 
E-Diğer dönen varlıklar 155.329,11 

Dönen varlıklar toplamı (I) 282.537.987,16 
II- Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 3.815,45 
B- Diğer alacaklar 2.463.016,86 
1 -İştiraklerden alacaklar 2.463.016,86 
2-Şüpheli alacaklar 115.732,89 
3-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (115.732,89) 
C-Mali duran varlıklar 3.988.138,55 
1 -İştirakler 3.988.138,55 
D-Maddi duran varlıklar 13.826.701,89 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 24.601.009,96 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (11.358.614,70) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 579.175,70 
4-Verilen avanslar 5.130,93 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 841.548,13 

Duran varlıklar toplamı (I+II) 21.123.220,88 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 303.661.208,04 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2000 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 1.194.456,25 
B-Diğer borçlar 10.014,26 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 5.172.003,55 
1-Öd. vergi ve fonlar 4.875.361,36 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 211.236,25 
3-Ödenecek diğer yükümlülükler 85.405,94 
D-Borç ve gider karşılıkları 30.221.962,82 
1-Diğer borç ve gider karşılıkları 30.221.962,82 
E- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 36.598.436,88 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 50.206,04 
1-Alman depozito ve teminatlar 50.206,04 
B-Borç ve gider karşılıkları 13.636.738,37 
1-Kıdem tazminatları ve hizmet ikr.karşılıklan 13.636.738,37 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 2.643.562,30 
b)İhbar öneli karşılıkları 3.740.743,39 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 7.252.432,68 
C- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 13.686.944,41 
III- Özkaynaklar 
A-Sermaye yedekleri 12.531.303,75 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 12.382.234,93 
2-İştirakler yeniden değ. artışlan 149.068,82 
B-Geçmiş yıl gelir gider farkı 110.270.407,77 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 130.574.115,23 

Özkaynaklar toplamı (III) 253.375.826,75 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 303.661.208,04 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2001 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 262.237.440,20 
B-Menkul kıymetler 335.301,17 
C-Alacaklar 4.949.982,10 
1-Faaliyetlerden alacaklar 4.949.574,27 
a)Kotasyon ücretleri alacaklan 272.144,97 
b)Üyelerden alacaklar 3.728.964,18 
c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 948.465,12 
2-Diğer çeşitli alacaklar 407,83 
D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 9.742.818,04 
E-Diğer Dönen Varlıklar 308.589,31 

Dönen varlıklar toplamı (I) 277.574.130,82 
II- Duran varlıklar 
A- Alacaklar 7.593,81 
B- Diğer alacaklar 4.749.087,90 
1-İştiraklerden alacaklar 4.749.087,90 
2-Şüpheli alacaklar 165.511,19 
3-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (165.511,19) 
C-Mali duran varlıklar 8.212.862,54 
1-İştirakler 8.212.862,54 
D-Maddi duran varlıklar 54.275.554,59 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 69.163.768,08 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (16.284.620,21) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 1.396.406,72 
4-Verilen avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 711.471,27 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 1.405.775,64 
1-Birikmiş amortismanlar (-) (694.304,37) 

Duran varlıklar toplamı (II) 67.956.570,11 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 345.530.700,93 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2001 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 1.416.079,67 
B-Diğer borçlar 12.719,12 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 4.436.181,92 
1-Öd. vergi ve fonlar 3.940.694,66 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 360.411,32 
3-Ödenecek diğer yükümlülükler 135.075,94 
D-Borç ve gider karşılıkları 5.817.797,47 
1-Diğer borç ve gider karşılıkları 5.817.797,47 
E- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 17.846,92 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 11.700.625,10 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 39.561,71 
B-Borç ve gider karşılıkları 19.749.172,90 
1-Kıdem tazminatları ve hizmet ikr.karşılıklan 19.749.172,90 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 3.764.733,80 
b)İhbar öneli karşılıkları 4.987.842,58 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 10.996.596,52 
C- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 19.788.734,61 
III- Özkaynaklar 
A-Sermaye yedekleri 19.477.625,18 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 19.006.192,59 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 471.432,59 
B-Geçmiş yıl gelir gider farkı 160.844.523,01 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 133.719.193,03 

Özkaynaklar toplamı (III) 314.041.341,22 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 345.530.700,93 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 75.660.985,84 
B-Menkul kıymetler 272.778,55 
C-Alacaklar 22.332.149,31 
1-Faaliyetlerden alacaklar 4.839.238,56 
a)Kotasyon ücretleri alacakları 150.682,26 
b)Üy el erden alacaklar 3.994.379,16 
c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 694.177,14 
2-Diğer çeşitli alacaklar 17.492.910,75 
a)Resmi dairelerden alacaklar 17.492.880,00 
b)Diğer Alacaklar 30,75 
D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 2.662.846,17 
E-Diğer dönen varlıklar 2.325.933,34 

Dönen varlıklar toplamı (I) 103.254.693,21 
II- Duran varlıklar 
A- Alacaklar 12.408,62 
B- Diğer alacaklar 46.342.920,24 
1 -İştiraklerden alacaklar 46.342.920,24 
2-Şüpheli alacaklar 792.981,75 
3-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (792.981,75) 
C-Mali duran varlıklar 14.478.494,00 
1-İştirakler 14.478.494,00 
D-Maddi duran varlıklar 84.696.103,16 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 105.147.241,86 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) (23.830.747,28) 
3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.379.608,58 
4-Verilen Avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 706.059,90 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 1.686.079,15 
1-Birikmiş amortismanlar (-) (980.019,25) 

Duran varlıklar toplamı (II) 146.235.985,92 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 249.490.679,13 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2002 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 2.328.475,75 
B- Diğer borçlar 38.949,05 
1 -Personele borçlar 38.949,05 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 54.331.426,65 
1 -Öd. vergi ve fonlar 4.314.900,47 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 516.167,50 
3-Ödenecek diğer yükümlülükler 49.500.358,68 
D-Borç ve gider karşılıkları 244.626,49 
1-Diğer borç ve gider karşılıkları 244.626,49 
E-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı (I) 56.943.477,94 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 40.919,03 
B-Borç ve gider karşılıkları 23.548.725,74 
1-Kıdem tazminatlan ve hizmet ikr.karşılıklan 23.548.725,74 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 4.815.174,73 
b)İhbar öneli karşılıkları 5.468.038,88 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 13.265.512,13 
C-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 23.589.644,77 
III- Özkaynaklar 
A-Sermaye yedekleri 50.473.166,06 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 49.436.178,69 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 914.344,45 
3- Diğer Sermaye Yedekleri 122.642,92 
B-Geçmiş yıl gelir gider farkı (-) (24.936.283,96) 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 143.420.674,32 

Özkaynaklar Toplamı (II) 168.957.556,42 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 249.490.679,13 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2003 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 36.241.893,65 
B-Menkul kıymetler 252.372,33 
C-Alacaklar 27.649.384,33 
1-Faaliyetlerden alacaklar 7.195.625,39 
a)Kotasyon ücretleri alacaklan 90.435,80 
b)Üyelerden alacaklar 6.638.379,74 
c)Veri dağıtım firmalanndan alacaklar 466.809,85 
2-Diğer çeşitli alacaklar 20.453.758,94 
a)Resmi dairelerden alacaklar 20.451.821,34 
b)Diğer alacaklar 1.937,60 
D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 1.672.134,82 
E-Diğer dönen varlıklar 883.127,82 

Dönen Varlıklar Toplamı (I) 66.698.912,95 
II- Duran Varlıklar 
A- Alacaklar 10.733,49 
B- diğer alacaklar 63.148.211,20 
1-İştiraklerden alacaklar 63.148.211,20 
2-Şüpheli alacaklar 885.941,78 
3-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (885.941,78) 
C-Mali duran varlıklar 18.804.460,77 
1 -İştirakler 18.804.460,77 
D-Maddi duran varlıklar 116.109.846,28 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 133.212.723,68 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (32.396.274,83) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 15.293.397,43 
4-Verilen avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 764.781,84 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 2.101.479,13 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (1.336.697,29) 

Duran varlıklar toplamı (II) 198.838.033,58 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 265.536.946,53 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2003 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 1.778.558,98 
B- Diğer borçlar 19.512,36 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 5.767.449,41 
1-Öd. vergi ve fonlar 5.088.386,03 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 677.340,12 
3-Ödenecek diğer yükümlülükler 1.723,26 
D-Borç ve gider karşılıkları 6.080,24 
1-Diğer borç ve gider karşılıkları 6.080,24 
E- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 7.571.600,99 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 34.534,43 
B-Borç ve gider karşılıkları 24.121.294,77 
1-Kıdem tazminatlan ve hizmet ikr.karşılıklan 24.121.294,77 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 6.132.055,16 
b)İhbar öneli karşılıkları 4.981.937,08 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 13.007.302,53 
III- Özkaynaklar 
A-Sermaye yedekleri 73.314.734,95 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 72.277.747,58 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 914.344,45 
3- Diğer sermaye yedekleri 122.642,92 
B-Geçmiş yıl gelir gider farkı 118.484.390,35 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 42.010.391,04 

Özkaynaklar toplamı (III) 233.809.516,34 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 265.536.946,53 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 18.092.366,37 
B-Menkul kıymetler 158.265,36 
C-Alacaklar 16.669.423,34 
1 -Faaliyetlerden alacaklar 7.972.800,13 
a)Kotasyon ücretleri alacakları 310.224,50 
b)Üyelerden alacaklar 7.582.669,38 
c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 79.906,25 
2-Diğer Çeşitli Alacaklar 8.696.623,21 
a)Resmi Dairelerden Alacaklar 8.696.622,14 
b)Diğer Alacaklar 1,07 
D-Gelecek Aylara Ait Gid.Ve Gelir Tah. 1.205.149,37 
E-Diğer Dönen Varlıklar 1.781.845,56 

Dönen varlıklar toplamı (I) 37.907.050,00 
II- Duran varlıklar 
A- Alacaklar 9.263,82 
B- Diğer alacaklar 76.565.869,36 
1-İştiraklerden alacaklar 76.565.869,36 
2-Şüpheli alacaklar 1.007.309,48 
3-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (1.007.309,48) 
C-Mali duran varlıklar 25.015.875,31 
1 -İştirakler 25.015.875,31 
D-Maddi duran varlıklar 136.586.456,97 
1 -Maddi duran varlıklar (brüt) 149.262.110,54 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (38.726.296,01) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 26.050.642,44 
4-Verilen avanslar 0,00 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 294.530,04 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 1.797.068,84 
1 -Birikmiş amortismanlar (-) (1.502.538,80) 
F-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 14.698,64 

Duran varlıklar toplamı (II) 238.486.694,14 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 276.393.744,14 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2004 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 864.143,60 
B- Diğer borçlar 40.117,56 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 7.472.622,58 
1 -Öd. vergi ve fonlar 6.584.145,06 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 868.579,91 
3-Ödenecek diğer yükümlülükler 19.897,61 
D-Borç ve gider karşılıkları 6.080,24 
1-Diğer borç ve gider karşılıkları 6.080,24 
E- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 8.382.963,98 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 34.864,02 
B-Borç ve gider karşılıkları 27.143.397,33 
1-Kıdem tazminatlan ve hizmet ikr.karşılıklan 27.143.397,33 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 7.571.101,11 
b)İhbar öneli karşılıkları 5.094.890,52 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 14.477.405,70 
C- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 27.178.261,35 
III- Özkaynaklar 
A-Sermaye yedekleri 84.469.773,41 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 83.432.786,04 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 914.344,45 
3- Diğer sermaye yedekleri 122.642,92 
B-Geçmiş yıl gelir gider farkı 99.494.781,40 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 56.867.964,00 

Özkaynaklar toplamı (III) 240.832.518,81 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 276.393.744,14 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2005 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Cari dönem (YTL) 
I- Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 35.133.929,49 
B-Menkul kıymetler 335.268,45 
C-Alacaklar 8.548.527,65 
1-Faaliyetlerden alacaklar 8.208.162,28 
a)Kotasyon ücretleri alacakları 188.182,56 
b)Üyelerden alacaklar 7.299.586,43 
c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 720.393,29 
2-Diğer çeşitli alacaklar 340.365,37 
a)Resmi dairelerden alacaklar 333.036,13 
b)Diğer alacaklar 7.329,24 
D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 1.257.530,65 
E-Diğer dönen varlıklar 1.146.579,61 

Dönen varlıklar toplamı (I) 46.421.835,85 
II- Duran varlıklar 
A- Alacaklar 7.383,40 
B- Diğer alacaklar 87.155.681,00 
1 -İştiraklerden alacaklar 87.130.715,77 
2-İdari takipteki alacaklar 24.965,23 
2-Şüpheli alacaklar 1.029.974,76 
3-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (1.029.974,76) 
C-Mali duran varlıklar 38.863.875,30 
1 -İştirakler 38.863.875,30 
D-Maddi duran varlıklar 133.615.645,51 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 149.701.978,01 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (42.271.630,57) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 26.185.298,07 
4-Verilen avanslar 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 129.246,48 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 1.840.880,18 
1-Birikmiş amortismanlar (-) (1.711.633,70) 
F-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 287,31 

Duran varlıklar toplamı (II) 259.772.119,00 
Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 306.193.954,85 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2005 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Cari dönem (YTL) 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 1.020.264,66 
B- Diğer borçlar 13.196.421,88 
C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 7.271.951,20 
1-Öd. vergi ve fonlar 6.335.471,73 
2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 934.770,20 
3-Ödenecek diğer yükümlülükler 1.709,27 
D-Borç ve gider karşılıkları 35.206.080,24 
1-Diğer borç ve gider karşılıkları 35.206.080,24 
E- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 56.694.717,98 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Borçlar 47.599,61 
B-Borç ve gider karşılıkları 29.452.532,68 
1-Kıdem tazminatlan ve hizmet ikr.karşılıklan 29.452.532,68 
a)Kıdem tazminatı karşılıkları 8.800.646,40 
b)İhbar öneli karşılıkları 5.058.856,48 
c)Hizmet ikramiyesi karşılıkları 15.593.029,80 
C- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 29.500.132,29 
III- Özkaynaklar 
A-Sermaye yedekleri 84.427.601,01 
1-M.D.V. yeniden değ. artışları 83.390.613,64 
2-İştirakler yeniden değ. artışları 914.344,45 
3- Diğer sermaye yedekleri 122.642,92 
B-Geçmiş yıl gelir gider farkı 108.911.729,40 
C-Cari yıl gelir - gider farkı 26.659.774,17 

Özkaynaklar toplamı (III) 219.999.104,58 
Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 306.193.954,85 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1997 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler YTL 
A -Faaliyet gelirleri 53.935.706,42 

1- Yasal gelirler 21.082.723,20 
a) Borsa üyeleri yılık aidatı 5.025,00 
b)Menkul kıymet kotasyon ücretleri 600.212,11 
c) Menkul kıymet tescil ücretleri 16.715.452,51 
d) Menkul kıymet borsa paylan 3.653.871,59 
e) Disiplin cezaları 2,50 
f) Menkul kıymet pazar gelirleri 20.634,33 
g) Sair gelir ve bağışlan 87.525,16 

2-Sair faaliyet gelirleri 32.852.983,22 
a- Hazır değer gelirleri 31.641.178,22 
b-Menkul kıymet gelirleri 321.978,72 
c-Borsa üyelerinden gelirler 559.554,58 
d-Bilgi ve basılı yayın gelirleri 280.534,37 
e-Tahsis ve katılım gelirleri 4.625,14 
f- Müteferrik gelirler 45.112,19 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) (4.019.807,97) 
Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet karı) 49.915.898,45 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 110,60 
1- Konusu kalmayan karşılıklar 110,60 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (1.732.500,00) 
1 - Karşılık giderleri (-) (1.732.500,00) 

E-Finansman giderleri(-) (186.815,91) 
1 - Teminat mektubu komisyonları (-) (65,91) 
2- Diğer finansman giderleri (-) (186.750,00) 

F- Amortisman ve tükenme paylan (-) (620.556,68) 
Olağan (gelir gider farkı) kar 47.376.136,46 

G- Olağan dışı gelir ve karlar 72.734,04 
1- Önceki dönem gelir ve kârları 49.836,77 
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 22.897,27 

H- Olağan dışı gider ve zararlar (-) (164.896,32) 
1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) (89.059,88) 
2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) (75.836,44) 
Dönem gelir-gider farkı ( karı veya zararı) 47.283.974,18 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1998 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir vc giderler 1998 yılı YTL 

A -Faaliyet gelirleri 103.781.815,23 

1- Yasal gelirler 27.035.740,81 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 5.200,00 

b) Borsa üyeler giriş aidatları 250.000,00 

c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 1.212.751,01 

d) Menkul kıymet tescil ücretleri 21.447.099,90 

e) Disiplin cezaları 98,00 

0 Borsa payları 3.871.977,76 

g) Menkul kıymet pazar gelirleri 25.899,01 

h) Sair gelir ve bağışlar 222.715,13 

2-Sair faaliyet gelirleri 76.746.074,42 

a- Hazır değer gelirleri 73.354.173,46 

b-Menkul Kıymet Gelirleri 721.074,06 

c-Borsa üyelerinden gelirler 1.873.745,06 

d-Bilgi ve basılı yayın gelirleri 720.131,07 

e-Tahsis vc katılım gelirleri 4.973,46 

f- Müteferrik gelirler 71.977,31 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) (10.456.989,49) 

Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet kan) 93.324.825,74 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 12.118,90 

1- Konusu kalmayan karşılıklar 12.118,90 

D- Karşılık giderleri (-) (1.818.652,90) 

1- Kanunen gider kabul edilmeyen karşılıklar (-) (1.818.652,90) 

E- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (46.682,89) 

1- Komisyon giderleri (-) (46.682,89) 

F-Finansman giderleri(-) (413.602,26) 

1- Teminat mektubu komisyonları (-) (29,93) 

2- Diğer finansman giderleri (-) (413.572,33) 

G- Amortisman ve tükncme paylan (-) (1.104.691,86) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 89.953.314,73 

H- Olağan dışı gelir ve karlar 118.137,50 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 70.016,78 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 48.120,72 

I- Olağan dışı gider ve zararlar (-) (138.901,33) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) (60.607,49) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) (78.293,84) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 89.932.550,90 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
1999 Yılı Gelir Tablosu 

1999 yılı 
Gelir ve giderler YTL 

A -Faaliyet gelirleri 264.330.778,82 
1- Yasal gelirler 49.811.748,21 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 5.500,00 
b) Borsa üyeler giriş aidatları 1.062.500,00 
c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 2.377.005,78 
d) Menkul kıymet tescil ücretleri 36.300.947,46 
e) Disiplin cezalan 24.877,20 
f) Borsa paylan 9.733.690,87 
g) Menkul kıymet pazar gelirleri 59.341,27 
h) Sair gelir ve bağışlar 247.885,63 

2-Sair faaliyet gelirleri 214.519.030,61 
a- Hazır değer gelirleri 208.008.887,61 
b-Menkul kıymet gelirleri 1.950.140,98 
c-Borsa üyelerinden gelirler 2.574.160,52 
d-Bilgi ve basılı yayın gelirleri 1.797.479,57 
e-Tahsis ve katılım gelirleri 3.439,80 
f- Müteferrik gelirler 184.922,13 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) (84.557.834,66) 
Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet karı) 179.772.944,16 

C -Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 524,75 
1- Konusu kalmayan karşılıklar 524,75 

D- Karşılık giderleri (-) (18.891,73) 
Kanunen gider kabul edilmeyen karşılıklar (-) (18.891,73) 

E - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (108.962,88) 
1- Komisyon giderleri (-) (108.962,88) 

F -Finansman giderleri(-) (577.743,29) 
G - Amortisman ve tükenme paylan (-) (1.788.064,31) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 177.279.806,70 
H - Olağan dışı gelir ve karlar 308.365,59 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 218.022,42 
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 90.343,17 

I- Olağan dışı gider ve zararlar (-) (248.575,31) 
1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) (75.020,58) 
2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) (173.554,73) 
Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 177.339.596,98 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2000 Yılı Gelir Tablosu 

2000 yılı 
Gelir ve giderler YTL 

A -Faaliyet gelirleri 111.410.066,52 
1 - Yasal gelirler 89.298.267,81 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 20.700,00 
b) Borsa üyeler giriş aidatları 0 
c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 3.820.954,69 
d) Menkul kıymet tescil ücretleri 64.503.414,09 
e) Borsa paylan 20.953.199,03 

2-Sair faaliyet gelirleri 22.111.798,71 
a) Ofis kiraları 712.163,80 
b) Üyeler ilave terminal kullanım ücretleri 15.457.784,84 
c)Temsilci kurs ücretleri 130.468,20 
d) Takas temerrüt faiz gelirleri 1.317.763,66 
e) Gecikme faiz gelirleri 788.807,18 
f)Veri yayın gelirleri 3.392.940,97 
g)Bilgi ve basılı yayın gelirleri 75.392,85 
h)Tahsis ve katılım gelirleri 14.667,47 
ı)Sosyal tesis gelirleri 181.603,46 
j)Diğer gelirler 40.206,28 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) -63.094.530,61 
Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet karı) 48.315.535,91 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 98.663.809,59 
1- İştiraklerden temettü gelirleri 1.874.423,12 
2- Faiz gelirleri 96.494.421,66 
3- Konusu kalmayan karşılıklar 9.339,82 
4- Kambiyo karları 285.624,99 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar -1.213.839,86 
1- Komisyon giderleri (-) -1.112.289,33 
2- Karşılık giderleri (-) -11.704,25 
3- Kambiyo zararlan (-) -89.846,28 

E-Finansman giderleri(-) -3.591,39 
1 - Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) -3.571,23 
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) -20,16 

Olağan (gelir gider farkı) kar 145.761.914,25 
F- Olağan dışı gelir ve karlar 12.271,83 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 12.271,83 
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 0 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) -15.200.070,85 
1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) -120.748,81 
2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) -15.079.322,04 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 130.574.115,23 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2001 Yılı Gelir Tablosu 

2001 yılı 
Gelir ve giderler YTL 

A -Faaliyet gelirleri 88.491.647,79 
1 - Yasal gelirler 63.927.311,64 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 60.300,00 
b) Borsa üyeler giriş aidatları 0 
c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 5.501.256,37 
d) Menkul kıymet tescil ücretleri 38.013.387,27 
e) Borsa paylan 20.352.368,00 

2-Sair faaliyet gelirleri 24.564.336,15 
a) Ofis kiralan 830.247,77 
b) Üyeler ilave terminal kullanım ücretleri 8.302.179,28 
c)Temsilci kurs ücretleri 227.199,80 
d) Takas temerrüt faiz gelirleri 1.999.393,35 
e) Gecikme faiz gelirleri 4.614.557,13 
f)Veri yayın gelirleri 8.186.651,51 
g)Bilgi ve basılı yayın gelirleri 66.146,38 
h)Tahsis ve katılım gelirleri 13.160,84 
ı)Sosyal tesis gelirleri 221.308,01 
j)Diğer gelirler 102.648,50 
k)Teminat faiz gelirleri 843,58 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) (133.344.587,97) 
Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet karı) (44.852.940,18) 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 186.596.171,23 
1 - İştiraklerden temettü gelirleri 3.573.069,26 
2- Faiz gelirleri 182.886.005,91 
3- Konusu kalmayan karşılıklar 6.630,00 
4- Kambiyo karları 130.466,06 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (1.761.075,70) 
1 - Komisyon giderleri (-) (1.563.627,38) 
2- Karşılık giderleri (-) (56.408,30) 
3- Kambiyo zararlan (-) (141.040,02) 

E-Finansman giderleri(-) (20,16) 
1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) (20,16) 
Olağan (gelir gider farkı) kar 139.982.135,19 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 8.438.382,11 
1- Önceki dönem gelir ve kârlan 8.438.382,11 
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 0 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) (14.701.324,27) 
1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) (237.445,88) 
2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) (14.463.878,39) 
Dönem gelir gider farkı ( karı veya zaran) 133.719.193,03 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2002 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 2002 yılı YTL 

A -Faaliyet gelirleri 78.990.402,11 

1- Yasal gelirler 51.866.758,43 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 78.491,10 

b) Borsa üyeler giriş aidatları 0,00 

c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 5.484.438,50 

d) Menkul kıymet tescil ücretleri 21.782.710,27 

e) Borsa paylan 24.521.118,56 

2-Sair faaliyet gelirleri 27.123.643,68 

a) Ofis kiraları 1.022.512,95 

b) Üyeler ilave terminal kullanım ücretleri 5.838.712,21 

c)Temsilci kurs ücretleri 145.750,80 

d) Takas temerrüt faiz gelirleri 6.113.436,66 

e) Gecikme faiz gelirleri 3.585.527,72 

f)Veri yayın gelirleri 8.461.444,83 

g)Bilgi ve basılı yayın gelirleri 132.740,21 

h)Tahsis ve katılım gelirleri 26.395,71 

ı)Sosyal tesis gelirleri 224.253,00 

j)Diğer gelirler 1.566.941,35 

k)Teminat faiz gelirleri 5.928,24 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) (57.190.019,59) 

Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet kan) 21.800.382,52 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 126.268.317,25 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 7.561.200,13 

2- Faiz gelirleri 118.393.340,05 

3- Konusu kalmayan karşılıklar 31.594,99 
4- Kambiyo karları 282.182,08 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (4.599.326,48) 

1- Komisyon giderleri (-) (3.841.464,67) 

2- Karşılık giderleri (-) (659.065,55) 

3- Kambiyo zararlan (-) (98.796,26) 

E-Finansman giderleri(-) (127,29) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 

(127,29) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 

143.469.246,00 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 

6.670.505,79 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 

6.670.505,79 

0,00 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 

(6.719.077,47) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 

(332.376,31) 

(6.386.701,16) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1 - Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

1 - Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( karı veya zararı) 143.420.674,32 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2003 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2003 yılı 

YTL 

A -Faaliyet gelirleri 66 .442.693,74 

1- Yasal gelirler 52 .735 .628 ,56 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 115.430,96 

b) Borsa üyeler giriş aidatları 0 ,00 

c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 7 .370.322,65 

d) Menkul kıymet tescil ücretleri 14.905.293,91 

e) Borsa paylan 30 .344 .581 ,04 

2-Sair faaliyet gelirleri 13.707.065,18 

a) Ofis kiraları 326 .126 ,54 

b) Üyeler ilave terminal kullanım ücretleri 4 .082 .777 ,50 

c)Temsilci kurs ücretleri 63 .451 ,55 

d) Takas temerrüt faiz gelirleri 94.835,41 

e) Gec ikme faiz gelirleri 143.528,87 

f)Veri yayın gelirleri 8 .297.440,66 

g)Bilgi v e basılı yayın gelirleri 53 .989,63 

h)Tahsis v e katılım gelirleri 295 .408 ,54 

ı)Sosyal tesis gelirleri 224 .390 ,50 

j)Diğer gelirler 124.260,86 

k)Teminat faiz gelirleri 855 ,12 

B-Genel yönet im giderleri - (faaliyet giderleri)(-) (52.816.281,58) 

Faaliyet gelir gider farkı (faaliyet kan) 13.626.412,16 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir v e karlar 40 .833.412,53 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 

2- Faiz gelirleri 40 .648.838,61 

3 - Konusu kalmayan karşılıklar 32 .862 ,48 

4- Kambiyo karlan 151.711,44 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (6 .985.466,73) 

1- Komisyon giderleri (-) (6 .591 .220 ,59) 

2- Karşılık giderleri (-) (142 .450 ,07) 

3- Kambiyo zararları (-) (251 .796 ,07) 

E-Finansman giderleri(-) (225,97) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 

(225 ,97) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 

47 .474 .131 ,99 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 

263.734,00 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 

263 .734 ,00 

0,00 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 

(5 .727.474,95) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 

(548 .648 ,22) 

(5 .178 .826 ,73) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2 - Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 

G- Olağan dışı gider vc zararlar (-) 

1- Önceki dönem gider ve zararlar (-) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 
42 .010 .391 ,04 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

2004 yılı 
Gelir ve giderler YTL 

A -Faaliyet gelirleri 94 .068 .120 ,73 
1- Yasal gelirler 76 .972.242,47 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 143.306,12 

b) Borsa üyeler giriş aidatları 0 
c) Menkul kıymet kotasyon gelirleri 12.193.771,79 
d) Menkul kıymet tescil ücretleri 18.458.330,19 
e) Borsa paylan 46 .176 .834 ,37 

2-Sair faaliyet gelirleri 17.095.878,26 

a) Ofis kiralan 547.601,65 
b) Üyeler ilave terminal kullanım ücretleri 3 .807.963,90 

c)Temsilci kurs ücretleri 95 .370 ,80 

d) Takas temerrüt faiz gelirleri 129.656,70 
e) Gecikme faiz gelirleri 58.875,78 
f)Veri yayın gelirleri 9 .298.764,41 
g)Bilgi ve basılı yayın gelirleri 18.338,21 
h)Tahsis ve katılım gelirleri 845.321,76 
ı)Sosyal tesis gelirleri 198.309,70 

j )Diğer gelirler 2 .073.860,84 
k)Tcminat faiz gelirleri 21.814,51 

B-Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri)(-) (54 .990 .099 ,77) 

Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet karı) 39 .078 .020 ,96 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 28 .233 .752 ,70 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 4 .052.264,77 
2- Faiz gelirleri 24 .067.336,55 

3 - Konusu kalmayan karşılıklar 1.095,92 

4 - Kambiyo karları 113.055,46 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (6 .024.505,53) 

1- Komisyon giderleri (-) (5 .628.468,67) 

2- Karşılık giderleri (-) (124.492,34) 
3- Kambiyo zararları (-) (271.544,52) 

E-Finansman giderleri(-) (81,06) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) (81,06) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 61 .287 .187 ,07 

F - Olağan dışı gelir ve karlar 62.476,17 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 62.476,17 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 0 

G - Olağan dışı gider ve zararlar (-) (4 .481 .699 ,24) 

I- Önceki dönem gider ve zararlar (-) (280.660,14) 
2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) (4 .201.039,10) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 56 .867 .964 ,00 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir vc giderler 2005 yılı YTL 

A -Faaliyet gelirleri 104.212.348,87 

1- Yasal gelirler 85 .063 .270 ,54 

a) Borsa üyeleri yılık aidatı 149.772,09 
b) Borsa üyeler giriş aidatları 0 ,00 

c) Menkul Kıymet Kotasyon Gelirleri 13.104.887,12 
d) Menkul kıymet tescil ücretleri 18.580.875,96 

e) Borsa paylan 53 .227 .735 ,37 

2-Sair faaliyet gelirleri 19.149.078,33 

a) Ofis kiraları 556.610,85 
b) Üyeler ilave terminal kullanım ücretleri 4 .696 .457 ,20 

c)Temsilci kurs ücretleri 88 .813,85 

d) Takas tcmerTüt faiz gelirleri 119.102,82 

e) Gecikme faiz gelirleri 47 .520 ,20 

f)Veri yayın gelirleri 11.680.898,54 

g)Bilgi v e basılı yayın gelirleri 20.204,91 

h)Tahsis ve katılım gelirleri 1.274.828,67 

ı)Bilgi teknolojileri satış gelirleri 358 .226 ,24 

j)Diğer gelirler 297 .163 ,46 

k)Teminat faiz gelirleri 9 .251 ,59 

B-Genel yönetim giderleri - (Faaliyet giderleri)(-) (52.710.162,38) 

Faaliyet gelir gider farkı (Faaliyet kan) 51 .502.186,49 

C-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 23 .752.102,37 

1- İştiraklerden temettü gelirleri 4 .250 .505 ,79 

2- Faiz gelirleri 19.272.596,31 
3- Konusu kalmayan karşılıklar 138.046,11 

4- Kambiyo karları 90 .954 ,16 

D- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (7 .909.343,99) 

1- Komisyon giderleri (-) (5 .462 .761 ,06) 

2- Karşılık giderleri (-) (160 .711 ,34) 
3- Kambiyo zararları (-) (2 .285 .871 ,59) 

E-Finansman giderleri(-) (40,00) 

1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 

2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) (40 ,00) 

Olağan (gelir gider farkı) kar 67 .344.904,87 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 671 .695 ,99 

1- Önceki dönem gelir ve kârlan 671.695,61 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 0,38 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) (41.356.826,69) 

1 - Önceki dönem gider vc zararlar (-) (470 .030 ,28) 

2- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) (40 .886 .796 ,41) 

Dönem gelir gider farkı ( kan veya zaran) 26.659.774,17 
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SAYI: 8 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NIN 2006 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci 
Yasama Yılının 28/05/2008 tarihli 23'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt 
altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan 
Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon 
üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
A- İMKB1'nin Dünya Ekonomisindeki Yeri: 

Dünya fınans sistemine entegrasyon çerçevesinde 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun çıkarılmasıyla başlayan Türkiye sermaye piyasasında liberalizasyon 
sürecinde 1983 yılında ikincil piyasaların düzenlenmesiyle yasal zemini oluşturulan İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 1985 yılında kurulmuştur. 

İMKB'nin hızla büyüyen işlem hacmi ve piyasa katılımcılarının sayısındaki artışa bağlı 
olarak işlem sistemlerinde, piyasalarda ve endekslerde birtakım düzenlemeler yapılmış ve İMKB 
kurulduğundan beri güçlü teknolojik altyapısıyla büyük bir gelişme göstermiştir. İkincil piyasanın 
en önemli örgütlenmiş yapısını oluşturan İMKB, yirmi bir yıllık sürede kurumsal ve yasal 
yapılanmasını tamamlayarak güçlü teknolojik yatırımları ile Avrupa'nın önde gelen borsaları 
arasında yerini almıştır. 

İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nın borsalar arası gelişmişlik düzeyini ve gelişme 
sürecinin sürekliliğini değerlendirmek için, başlıca gelişme kriterleri olarak, işlem hacmi, piyasa 
kapitalizasyonu, işlem görme oranı, halka açılarak borsada işlem görmeye başlayan şirket sayısı 
ve endeks getirileri esas alınmıştır. Ayrıca işlem hacminde görülen hızlı yükseliş ve ulaştığı 
işlem hacmi ile İMKB Tahvil ve Bono Piyasası konumu uluslararası karşılaştırmalar yapılarak 
ortaya konulmuştur. 

-Hisse senetleri piyasası'nda işlem hacmi, tüm hisse senetleri için gerçekleşen 
işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen 
yekunların toplamıdır. 2006 yılında Türkiye'nin dünya borsalarında toplam hisse senetleri işlem 
hacmi içinde 20. sırada yer almaktadır. 2006 yılında İMKB'de gerçekleşen toplam işlem hacmi 
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222,7 milyar ABD Doları seviyesindedir. En düşük işlem hacmi 157,3 milyon ABD Doları ile 
Bermuda gerçekleşir iken, Amerika New York Borsası 21,8 trilyon ABD Doları ile aynı dönemde 
en yüksek işlem hacmine ulaşan borsa olmuştur. 2006 yılında gelişmekte olan piyasalar arasında 
işlem hacmi sıralamasında Türkiye 7. sırada yer almakta olup, gelişmekte olan ülkeler arasında 
en yüksek işlem hacmi 1,3 trilyon ABD Doları ile Kore'ye ait bulunmaktadır. 

-Piyasa kapitalizasyonu, tüm hisse senetlerinin hisse başına değeri ile hisse fiyatının 
çarpılması ile bulunmaktadır. Toplam piyasa kapitalizasyonu bir büyüklük ölçüsü olarak 
değerlendirilmektedir. Türkiye, 2006 yılı sonunda dünya borsaları arasında 162,4 milyar ABD 
Doları tutarındaki piyasa kapitalizasyonu ile 26. sırada yer almıştır. Aynı yıl en yüksek piyasa 
kapitalizasyonu 15,4 trilyon ABD Doları ile Amerika Nevv York Borsası'nda gerçekleşir iken, 
Bermuda 2,7 milyar ABD Doları ile piyasa kapitalizasyonunun en düşük seviyede gerçekleştiği 
ülke olmuştur. 2006 yılında gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, 162,4 milyar ABD Doları 
tutarındaki piyasa kapitalizasyonu ile 10. sırada yer almıştır. Aynı yıl gelişmekte olan piyasalar 
içinde en yüksek piyasa kapitalizasyonu 917 milyar ABD Doları ile Çin'de gerçekleşmiştir. 

-İşlem görme oranı, hisse senetleri piyasası işlem hacminin piyasa değerine bölünmesiyle 
bulunmaktadır. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların ve karar alıcıların fonlarını değerlendirirken 
piyasaya yönelmelerinde en önemli unsurların başında likidite gelmektedir. Dünya borsaları 
hisse senetleri piyasalarında işlem görme oranları ve Türkiye'nin yeri değerlendirildiğinde, 
Menkul kıymet borsalarının likiditesinin ölçütü olan işlem görme oranında İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası % 137,1 oranı ile diğer piyasalara göre üstün bir performans sergilemiş ve 
dünyada 8. sırada yer almıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında Kore'nin % 160,8 oranından 
sonra, %137,1 değerindeki işlem görme oranıyla Türkiye 2. sırada yer almıştır. 

Dünya borsaları hisse senetleri piyasalarında hisse senetlerini halka arz ederek borsada 
işlem gören şirket sayısı ve Türkiye'nin yeri önem görülmektedir. Ekonomik kalkınma sürecinde 
hızlı bir atılım içerisinde olan Türkiye'de hisse senetlerini halka arz edilen ve borsada işlem 
gören şirket sayısı 2006 yılında 316 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin dünya borsaları arasında 
yeri 24. sıra olmuştur. Türkiye 316 şirket sayısı ile gelişmekte olan borsalardaki sıralamasında 
İran'dan sonra 14. sırada bulunmaktadır. 1.689 şirket ile Kore birinci sırada yer almaktadır. 
Gelişmekte olan borsalar arasında ön sıralarda yer alan İMKB'de derinliğin artırılması için orta 
ve küçük ölçekli firmaların borsada işlem görmelerini sağlamaya yönelik çalışmaları devam 
etmektedir. 

-2006 yılında dünya borsalarında hisse senetleri piyasalarında endeks getiri oranında, 
% 168,3 oranı ile Peru birinci sırada yer alır iken, Türkiye -%1,7 getiri oranı ile alt sıralarda yer 
almıştır. Gelişmekte olan ülkeler endeks getiri oranında yine Peru aynı oranla birinci sırada yer 
alır iken, Türkiye %-l,7 getiri oranları ile 20. sıralarda yer almıştır. 

-Tahvil ve Bono Piyasası toplam işlem hacminde 2006 yılında dünyada Türkiye 4. sırada 
yer almıştır. 2006 yılında İMKB'de gerçekleşen toplam işlem hacmi 405 milyar ABD Doları 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde en düşük işlem hacmi 0,4 milyon ABD Doları ile 
Hong Kong'da gerçekleşirken, İspanya 5,0 Trilyon ABD Doları ile aynı dönemde en yüksek 
işlem hacmine yükselen ülke olmuştur. 

Yukarda yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, istikrarlı bir pazarın varlığı açısından 
İMKB yüksek performans gösteren borsaların sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Piyasa 
kapitalizasyonundaki büyümenin yanı sıra İMKB, özellikle işlem hacimlerindeki büyük 
artışlarla diğer piyasalara oranla daha likit bir piyasa niteliği taşımaktadır. Halka arzların artması 
ve halka açık kısmında yabancıların payının 1989 yılında %2 iken, 2006 yılında %65'e ve 2007 
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yılında %70'e yükselmesi, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanında, İMKB'nin başarısını ve 
duyulan güveni de göstermektedir. Piyasada sunulan finansal araçların çeşitlendirilmesi ve diğer 
kurumsal düzenlemeler işlem hacmini artıracak unsurlar olup, yeni düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi ve teknolojik yatırımların artırılmasıyla İMKB gelişmiş bir borsa olma yönünde 
sürdürdüğü atılımlarına devam edecektir.2 

B-Kuruluşun tarihçesi ile Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 
a) Dünyada borsanın tarihsel gelişimi: 

Borsanın tarihçesiyle ilgili olarak yayınlanan eserlerde, bu kurumun çok eski bir geçmişi 
olduğu belirtilmekte olup, Belçikalı tarihçi Jacques Pirenne'in açıklamalarına göre, yendiği 
ülkelerin ganimeti Eski Roma'yı zamanın en büyük kapital merkezi haline getirmiş, yapılan 
büyük işlerin ihalelerine işadamları girebilmek için, gerekli sermayeyi toplamak amacıyla hisse 
senetli şirketleri kurmuşlar, bunların rağbet görmesi üzerine M.Ö. 180 yılında ilk menkul 
kıymet borsası açılmıştır. Roma'nın çöküşüyle bu faaliyet gerilemiş ve kaybolmuştur. 

Ortaçağ'da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kurulan pazar ve panayırlarda, değişim işlerinde 
kıymetli madenlerin mübadele aracı olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte sarraflık mesleği 
doğmuştur. Avrupa'daki, bazıları milletlerarası ün kazanan bu panayırlarda ticaretin 
genişlemesiyle büyük alım satımlarda kredi mektupları türünden ticari senetler kullanılmaya 
başlamış, bu gelişme 13. yüzyılda poliçenin doğmasına yol açmıştır. 15. yüzyıldan itibaren, sırf 
bu kâğıtların düzenlenişi ve ticaretiyle uğraşan, Fransızca olarak adına Kurtiye (Courtier) 
denilen değişik bir aracı türü ortaya çıkmış, meslek adamlarının bir araya geldiği loncalar ve 
bunların koydukları bazı kurallar oluşmuştur. 

Bazı kitaplarda borsa (bourse, beurs, borsa) sözcüğünün, Belçika'nın Bruges kentinde, diğer 
bazılarına göre Anvers kentinde 1531 tarihinde sürekli fuar şeklinde ilk borsayı açmış olan "Van 
der Beurs" ailesinin isminden türediği ileri sürülmektedir. 

Avrupa'da ilk resmi borsa faaliyeti 14. yüzyılda kralın bir emirnamesi ile Paris'te bir 
köprü (Pont-au-change) üzerinde başlamıştır. 16. yüzyılda işlemler kıymetli evrak üzerinde 
yoğunlaşmış ve aracılar "agents de change" adını almıştır. Özel bir binaya yerleşik ilk borsa ise, 
Anvers kentinde açılmıştır. 

İngiltere'de 16. yüzyılda "Royal Exchange" adıyla faaliyette bulunan Londra Borsası 18. 
yüzyılda "Stock Exchange" adını almıştır. 

17. yüzyıl sonlarında Berlin, Bale, 18. yüzyıl ortalarında Viyana, 1792'de Nevv York, 19. 
yüzyıl içinde Brüksel, Milano, Roma, Madrid ve Tokyo (1878) borsalan kurulmuştur. İstanbul 
Borsası'nın kuruluşu da bu döneme (1866) rastlamaktadır. 

Zamanla, bir yandan, aynı ülkenin diğer merkezlerinde veya bölgelerinde, öte yandan, 
serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine paralel olarak, diğer ülkelerde de kültür ilişkilerine göre 
bir veya diğer modele göre borsalar kurulmuştur. Örneğin, 1970 başlarında Amerika'da 17, 
İngiltere'de 23 (sonradan bu borsalar Londra borsası ile birleşerek tek bir borsa haline 
gelmişlerdir), Japonya'da 9, Kanada'da 5, Fransa'da 7, Almanya'da 8, İtalya'da 10, İsviçre'de 8, 
Belçika'da 4, İspanya'da 3, Norveç ve Avustralya'da 6 borsa mevcuttur. New York ve Montreal 
gibi birden fazla klasik borsanın faaliyette bulunduğu yerler de vardır. 

2 Kaynak: World Federation of Exchanges, Annual Report and Statistics 2006 
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle son 15-20 yıl içinde dünyanın bir çok 
ülkelerinde yeni borsalar kurulmuştur. 

Borsaların kuruluşunda başlıca iki sistem ortaya çıkmıştır. Özel borsalar, devlet borsaları. 
Özel borsalar, meslek mensuplarının kendi serbest girişimleriyle oluşmuş olan kurumlardır. 

Prototipi Londra borsası (London Stock Exchange) olmak üzere New York, Tokyo gibi 
dünyanın en büyük borsaları ve Anglo-Sakson orijinli ülkelerde (Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda) ve diğer bazı Uzakdoğu ülkelerinde mevcut borsalar bu türe girmektedir. 

Bir kanunla kurulmuş olan, yönetici ve aracıların atanması merkezi otoritenin kararına 
bağlı bulunan Devlet Borsaları kıta Avrupası'nda yaygındır. Bunlar da kendi "aralarında farklı 
özellikler arz eden Fransa modeli (Fransa, İspanya, Belçika, Luxemburgg borsalan) ve Alman 
modeli (Almanya, İsviçre, Avusturya, İskandinav borsaları) olmak üzere iki gruba ayrılır. İtalya, 
Hollanda borsaları gibi karma bir nitelik taşıyan borsalar da vardır. Latin Amerika borsaları, 
Madrid Borsası'na benzer bir şekilde Fransız modeline göre kuruldukları halde, sonradan Kuzey 
Amerika borsalarının etkisi altında serbest borsa özelliği kazanmaya başlamışlardır . 

Borsaların bu sınıflandırılmasında esas alınan kurumsal özellikleri, İstanbul, Londra ve 
Paris borsalarında olduğu gibi, girişilen reformlar sonunda bazı önemli değişikliklere uğramıştır. 
Zamanla "Özel Borsaların" kaydettiği büyük gelişmeler diğer borsaları etkilemekte ve 
gerçekleştirilen değişiklikler modelleri birbirine yaklaştırmaktadır.Eski İstanbul Borsası da, resmi 
kuruluşunun dayandığı 1873 tarihli tüzükle getirilen düzene göre bir Devlet Borsası'dır. Daha 
sonraki reformlar da borsa bu çizgisini hep korumuştur.3 

b) Osmanlı İmparatorluğu dönemi: 

Osmanlı İmparatorluğu'nda, 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan köklü değişmelere paralel 
olarak büyük olaylar ve reformlar yaşanmıştır. Bu yüzyılda, İngiltere başta olmak üzere Batı 
Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen sanayi devrimi sonucunda meydana çıkan sermaye birikimi, o 
ülkeleri, çevre ülkeleriyle ticari ilişkileri sürekli genişletmeye, daha sonra da sermaye yatırımları 
yapma ve borç para verme yoluyla onların ekonomilerini denetim altına almaya sevk etmiştir. 

19. yüzyıldan önce devletin ve halkın ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen imparatorluk 
politik ve ekonomik olarak zayıflayınca bu tarihten itibaren iç borçlanma ve Avrupa ülkelerinden 
borç alma durumuna düşmüştür. Önceleri yıl içinde vergi gelirlerinin toplanma zamanlarına bağlı 
olarak meydana gelen gelir-gider dengesizliğini gidermek için, henüz banka türünden mali 
kuruluşlar bulunmadığından, Maliye Bakanlığı, Galata bankerlerine başvurmuş ve onlardan kısa 
vadeli borç almıştır. Kullanımdaki altın ve gümüş paraların içindeki değerli maden oranının 
düşürülmesi (tağşiş) yöntemi enflasyon yaratması ve ayaklanmalara neden olmasından dolayı bu 
yüzyılda terkedilmiş ve banker kredileri daha sık kullanılmaya başlanmıştır. 

Savaşların getirdiği büyük harcamalarla gelir-gider dengesi iyice bozulan Osmanlı Devleti 
ile Batılı sanayi mallarını tüketme alışkanlığı içine giren Osmanlı toplumu, imparatorluğun bütçe 
açıklarının sürekli artmasına neden olmuştur. Maliye Bakanlığı dışında Harbiye ve Bahriye 
Bakanlıkları gibi, devletin diğer dairelerinin de silah ve malzeme almak için tüccarlara 
zamanında para ödemeyip faizli borç senetleri vermeleri kamu borçlarını hızlı bir şekilde 
büyütmüştür. Galata bankerlerinden alınan avansların geri ödemesi de büyük güçlükler içinde 
yapıldığından gittikçe artan para ihtiyacının karşılanması amacıyla Batı ülkeleri bankalarından 
uzun vadeli borçlar almak yöntemini tercih eden Osmanlı Devleti 1840 yılında Fransız 

3 Azmi Fertekligil;Türkiye'de Borsa'nın TarihçesiJMKB yayını s. 1-3 

- 2 1 0 -



bankalarından bir miktar dış borç almış ancak asıl borçlanmayı İngiltere ve Fransa'dan 4 Ağustos 
1854 tarihinde yapılan anlaşma ile 5 milyon sterlin alarak yapmıştır. 

1854 Kırım savaşı ile başlayan Osmanlı borçları nedeniyle menkul değerler borsasının 
kurulması hem kolaylaşmış, hem de hızlanmıştır. Faaliyet gösteren yabancı şirketlerin (özellikle 
şimendifer, elektrik, gaz ve tramvay şirketlerinin) Meşrutiyetten sonra da yerli şirketlerin tahvil 
ve hisse senetleri piyasada alınıp satılmıştır. Osmanlı borçlanma tahvilleri çıkarılmaya 
başlandıktan sonra, İstanbul'da bir piyasası oluşmuş ve gayrimüslim bankerler Galata'da bu işle 
uğraşmaya başlamışlar ve bir borsa kurulması gereği bu dönemde ortaya çıkmış, Galata 
Bankerleri kendi aralarında 1864 yılında bir dernek kurarak bu harekete öncülük etmişlerdir. 

Aracılar ile bankerlerin ağırlıklı olarak kendilerine kazanç sağlama çalışmaları ve borsayı 
tasarruf sahiplerinin sürekli kaybettiği bir spekülasyon alanı olarak kullanmaları 
devletin müdahalesine ihtiyaç doğurmuş ve bu durum ilk borsanın "devlet borsası" biçiminde 
olmasını zorunlu hale getirmiştir. 

1866 yılında Osmanlı'dan alacaklı olan devletlerin de desteği ile İstanbul'da Dersaadet 
Tahvilat Borsası kurularak çalışmaya başlamış, Dersaadet Tahvilat Borsası tüzüğü ile Borsa, 
Maliye Bakanlığı'nın denetiminde ve aynı bakanlığa bağlı bir komiserin gözetiminde daha tutarlı 
bir düzene ve yapıya kavuşmuştur. 

1866 yılında resmi olarak faaliyete geçen Dersaadet Tahvilat Borsası'nın çalışma esasları 
19.11.1873 tarihinde yürürlüğe giren Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi ile 
düzenlenmiştir. Nizamname'de, Borsa ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki tanımlanmış, borsa 
komiserinin görev ve yetkileri belirtilmiş, borsa üyeliği ile işlem yapmaya yetkili olma esasları ve 
işlem yapma kurallarına açıklık getirilmiştir. 

Bu borsada yerli ve yabancı tahvil ve hisse senetleri Avrupa borsalarıyla telgraf irtibatı 
kurulmak suretiyle işlem görmüştür. İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar borsaya sadece İstanbul, 
Selanik ve Beyrut'ta kurulmuş bulunan yabancı şirketlerin çıkarmış oldukları menkul değerler 
kayıtlı iken, Meşrutiyet'ten itibaren yerli şirketlerin menkul kıymetleri kaydolunmaya 
başlamıştır. 

Eski borçların anapara ve faizlerin ödenmesi için yeni borçların alınması Osmanlı 
maliyesini zorlamış, 1873 yılından sonra Dersaadet Tahvilat Borsası'nın geçirdiği ilk büyük kriz 
Mahmut Nedim Paşa olayı diye geçen 1875 yılındaki devlet tahvilleri anapara ve faiz 
ödemelerinin ertelenmesi sureti ile tüm borç ödemelerinin durdurulması yoluna gidilmesidir. 
1879 yılında Rüsumu Sitte İdaresi kurulmuş ve Osmanlı vergi gelirlerinin bir bölümü bankerler 
heyetine bırakılmıştır. 1881 yılında ise yabancı devletlerin ve alacaklıların baskısı sonucu kabul 
edilen Muharrem Kararnamesi ile devletin gelirlerini toplayıp alacaklılara aktaran bir örgüt 
olarak Düyunu Umumiye (Devlet Borçları) İdaresi kurulmuştur. 

Dersaadet Tahvilat Borsası'nın geçirdiği ikinci büyük kriz ise 1895 yılında patlak veren 
sahte altın şirketi olayıdır. Her iki kriz de sermaye piyasalarının gelişimini olumsuz yönde 
etkilemiş ve borsanın çalışmasına ilişkin yeni düzenlemeleri zorunlu kılmıştır 

1906 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir tüzük değişikliği ile "Esham ve Tahvilat 
Borsası" aşamasına geçilmiştir. Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü ile adından ve tanımından 
başlayarak borsa yasal ve kurumsal düzeninde önemli değişiklikler getirilmiş olup, birinci 
maddesinde borsa, "Esham ve Tahvilat Borsası, devletin çıkardığı bütün esham ve tahviller ile 
il'ler üzerine keşide olunan vadeli hazine bonolarının veya padişah emri ile kurulmuş olan 
bankalar ve bayındırlık kurumları ve sanayi ve ticaret şirketleri tarafından çıkarılan hisse senetleri 

-211 -



ve tahvillerin ve (ayrı bir kurum kuruluncaya kadar) kambiyonun ve paraların ve yabancı devlet 
hisse senetleri ile yabancı ülkelerde yerel yasalara göre kurulup 36'ncı maddede gösterilen 
şartları yerine getiren bayındırlık, sarraflık, sanayi ve ticaret kurumlarının hisse senetleri ile 
tahvillerinin peşin veya vadeli alım-satımının yapıldığı yerdir." olarak tanımlanmıştır. 

Tüzüğün başlangıç bölümünde borsa komiserinin atanma şekli ile görev ve yetkilerini 
belirleyen hükümlerin yanı sıra borsa üyeleri ile borsada işlem yapma esaslarına ilişkin 
düzenlemeler de yer almaktadır. 

1906 yılında yürürlüğe giren Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü'nün yanı sıra "Borsa 
Muamelatı Resmine Dair Nizamnamesi" de ayrı bir tüzük olarak uygulamaya konulmuştur. 
Tüzük, borsada yapılan alım-satımlardan belli oranda bir borsa resmi alınmasını öngörmüştür. 

Borsa'nın adı, 1906 yılında çıkarılan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsası'na 
dönüştürülen bu kuruluş Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. 

1908-1922 yılları arasında savaşların yarattığı sosyal ve ekonomik kargaşa Borsa'yı da 
ağır bir şekilde etkilemiş ve çalışmalarını aksatarak gelişmesini durdurmuştur. I. Dünya Savaşı 
başladıktan sonra çalışma koşulları tamamen ortadan kalktığından hükümet borsayı resmen 
kapatmıştır. 

c) Cumhuriyet dönemi: 
Cumhuriyetin ilanından sonra kapitülasyonların kaldırılması, yabancı şirketlerin 

millileştirilmesi, kambiyo kontrolünün getirilmesi ve İstanbul Esham ve Tahvilat Borsasının 
Ankara'ya taşınması bu ilk sermaye piyasasının sonu olmuştur. 

Savaşın bitmesinden sonra yeniden faaliyete geçmesine izin verilen borsa 1923 yılında 
Cumhuriyet kurulana kadar ciddi bir gelişme göstermemiştir. 22 Ağustos 1923 yılında Bakanlar 
Kurulu kararı ile kabul edilen ek tüzük ile borsanın yasal düzeninde değişiklikler yapılmış ve bu 
düzenleme ile borsada bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiştir. 

Ekim 1929'da yaşanan dünya ekonomik krizi, başta ABD olmak üzere bütün ülke 
ekonomilerini sarsmış, birçok banka ve şirketin iflasına sebep olmuştur. Bu kriz neticesinde 
Türkiye'de de dış ticaret ve kambiyo sınırlamaları gündeme gelmiş ve borsa konularında da yeni 
tedbirler ve düzenlemelere başvurma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine intikal eden ve bazı değişiklikler yapılmış 
olmasına rağmen esasları itibarıyla hala 1906 tarihli Esham ve Tahvilat Borsası Tüzüğü 
hükümlerine göre faaliyette bulunan İstanbul Borsası'nın yeni koşullar altında daha kapsamlı bir 
mevzuata kavuşturulması 1929 yılında çıkarılan 1447 sayılı "Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsalan Kanunu" ile gerçekleştirilmiştir. 

16.05.1929 tarihinde kabul edilen ve 30.05.1929 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe konan 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu, Borsa'nın tanımını, üyelik durumunu, aracılık 
rejimini, organlarını, teşkilatını, bütçesini, menkul kıymetlerin borsaya alınmasını ve işlem 
görmelerini, borsa düzeninin kurulması için uygulanan yaptırımlarla ilgili konuları belirtmiştir. 
Kanun'un birinci maddesi Borsa'yı, "Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları devlet, il ve 
belediyeler tarafından çıkarılan borçlanma esham ve tahvilleri ile hazine bonolarının, Türk 
anonim şirketleri tarafından çıkarılan esham ve tahvillerin ve borsaya kabulüne Maliye 
Bakanlığı'nca izin verilen yabancı esham ve tahvilleri ile nukut ile kambiyolarının alınıp satıldığı 
yerlerdir " olarak tanımlamıştır. 
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Kanun'un adından da anlaşılacağı üzere, gerektiğinde ülkede birden fazla borsa kurulması 
olasılığı göz önünde tutulmuştur. Kanunun getirdiği statüye göre İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası devlet borsası kategorisine girmektedir. Buna göre, borsa bir kanunla kurulmuştur ve asli 
üyeler merkezi otorite tarafından belirlenmektedir. 

16.05.1929 tarihinde kabul edilen 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiş ve 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında çalışmaya başlamıştır. 

1929 yılının olağanüstü özellikleri Türk parasının istikrarının korunması alanında daha 
köklü tedbirler alınmasını gerektirmiş ve bu husustaki çalışmaları yoğunlaştırmıştır. 1447 sayılı 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanun'un çıkarılmasını izleyen dönemde ekonomi ve 
fınans alanında alınan tedbirlerin başında "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı 
Kanun" gelmektedir. Söz konusu Kanun, Türkiye'de dar anlamı ile kambiyo denetiminin 
başlangıcını teşkil etmiştir. 

Borsalar Kanunu'nun yayınlandığı 1929 yılını izleyen dönemde çıkarılan önemli 
kanundan birisi de 11.06.1930 tarihinde yayınlanan 1715 sayılı "Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu"dur. Bu Kanun'a istinaden kurulan Merkez Bankası Türk maliye tarihinde çok 
önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Böylece, gerek tahvil piyasası gerekse döviz piyasası ile 
ilgili düzenlemeler bundan böyle yetkili ve güvenli bir kadronun sorumluluğuna bırakılmıştır. 

01.04.1938 tarihinde çıkarılan bir kararname ile İstanbul Borsası üç yıl süre ile kapatılmış 
ve Ankara'da "Kambiyo Esham ve Tahvilat Borsası" açılmıştır. İşlemlerin yapılmasındaki 
zorluklar nedeniyle 01.04.1941 tarihinde çıkarılan bir kararname ile borsanın Ankara'da 
kapatılarak yeniden İstanbul'da açılması sağlanmıştır. 

1958 yılında Maliye Bakanlığı'nca döviz işlemlerinin T.C. Merkez Bankası'nda yapılması 
kararı alınmış, böylece borsanın kambiyo faaliyetlerine son verilmiştir. Bu tarihten itibaren borsa, 
adında kambiyo sözcüğünün baki kalmasına karşın sadece menkul kıymetlerin alınıp satıldığı bir 
kurum haline gelmiştir. 

1960'lı yılların ilk yarısı içinde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve Türkiye'de ilk defa 
planlı ekonomiye geçilmiştir. Daha dönemin başında Maliye Bakanlığı'nca Hürriyet Tahvili, 
Tasarruf Bonosu gibi bazı değişik özellikleri olan araçlar piyasaya çıkarılmış, sermaye piyasası 
kanunu üzerinde değişiklikler yapmak üzere kanun tasardan hazırlanmıştır. Tasanuf bonoları 
sistemi, 05.01.1961 tarihli ve 223 sayılı "Yatırımlar Finansman Fonu ve Tasarruf Bonoları 
Hakkında Kanun" ile kabul edilmiş ve 01.03.1961 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Tasarruf bonolan tamamen, Hüniyet tahvilleri ise kısmen zorunlu tasarruf mahiyetinde 
olduğu için, kısa zaman sonra ellerinde bulunduranlar paraya çevirme imkanını aramaya 
başlamıştır. Piyasada elinde nakit olan kimseler de bunları faiz oranlarına ve vadelerine göre 
kırarak satın almış, zamanla ara simsarlar da türemiş ve bu iş arzuhalcilere kadar inmiştir. 
Alıcılar, üstüne belli bir kâr koyarak bunları parasını değerlendirmek isteyenlere satmasıyla ilk 
defa ikinci el menkul kıymetler piyasası doğmuştur. Bu piyasanın doğuşunun asıl önemli nedeni, 
birinci el olarak devletçe çıkarılan tasanuf bonolarının faiz oranlarının cari piyasa faizinin çok 
altında gerçekleşmesi olmuştur. 

1979-1982 yılları arasında yaşanan bankerler olayı, sermaye piyasaları açısından bir 
gelişme basamağı olmayan ve suni bir olay olarak ortaya çıkan, sonuçları itibariyle sermaye 
piyasasına önemli zararlar veren bir gelişmedir. Bankerler olayının başlıca sebebi, o yıllarda 
görülen yüksek enflasyonun, mevduat ve tahvil faizlerini negatif hale getirmesidir. Dönemin 
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mevzuatı, mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çıkarılmasına engel olduğu ve birinci 
el satışları daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde bıraktığı için, tahvil ve mevduat 
sertifikası satışları ikinci el piyasaya intikal etmiş ve ikinci el piyasada banker sayısının artmasına 
sebep olmuştur. Bankaların tahvil ve mevduat sertifikalarına uygulayabilecekleri faiz oranlarının 
hükümetçe belirlenmesi, buna karşılık bankerlere bu tip kısıtlamaların uygulanmaması bankerler 
lehine haksız rekabet yaratmıştır. Kendi şubelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat 
toplamayacak olan bazı küçük bankaların, bankerler aracılığıyla sertifika satışı yoluyla 
bünyelerinin kaldırabileceğinden çok daha fazla mevduat yükü altına girmelerine yol açılmıştır. 
Böylece, yatırımcılardan toplanan paralar etkin bir şekilde değerlendirilememiş ve büyük 
çoğunluğu zarar ederek iflas etmiştir. 

Türkiye'de 30.07.1981 tarihinde yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 
sermaye piyasası yeniden düzenlenirken Menkul Kıymetler Borsası'na yeni bir şekil ve içerik 
verilmek istenmiştir. 29.04.1992 tarihinde çıkarılan 3794 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun birçok maddesi değiştirilmiş ve günümüzde uygulandığı hale getirilmiştir. 

06.10.1983 tarih ve KHK/91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girmesi ile 16.05.1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

91 sayılı KHK'nin yayımı tarihinden bir yıl sonra, 06.10.1984 tarihinde "Menkul 
Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği" yayınlanmıştır. 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği 18.12.1985 tarih ve 18962 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiştir. 

26.12.1985 tarihinde borsa resmi bir törenle İMKB Cağaloğlu'nda bulunan Emniyet 
Sandığı binasının ikinci ve üçüncü katında açılarak, faaliyete başlamıştır. Bu olay, SPK'nın IX 
sayılı tebliği ile resmi gazetede ilan edilmiştir. 

03.01.1986 tarihinde alım satım işlemleri pano sisteminde gerçekleştirmeye, Ekim /1987 
ayından itibaren de daha önce haftalık olarak hesaplanan Borsa Endeksleri günlük olarak 
hesaplanmaya başlamıştır. 

Kasım 1987'de Borsa Karaköy Rıhtım Caddesindeki binasına taşınmıştır. 

Ağustos 1989'da Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yayımlanması ile 
sermaye hareketleri liberalizasyonuna geçişte önemli bir adım atılmış olup, yabancı yatırımcıların 
Türk menkul kıymetleri üzerine yatırım yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. 

Ocak 1990 tarihinde Borsa Takas Merkezi resmi olarak faaliyete geçmesiyle Takas 
Merkezi ile üyelerin işlemleri sonucunda ortaya çıkan yükümlülüklerin merkezi, güvenilir ve 
denetlenebilir bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

1990 yılında başlatılan otomasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlandırılması ile 
pano ortamından, Hisse Senetleri Piyasasında işlem görmekte olan düşük hacimli 50 adet hisse 
senediyle bilgisayarlı alım satım sistemine kısmi olarak geçilmiştir. 

17.06. 1991 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono 
Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem 
görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını 
hızlandırmak amacıyla faaliyete başlamıştır. Ekim/1992 ayında İMKB'nin Dünya Borsalar 
Federasyonu'na (WFE, önceki ismi FIBV) tam üye olarak kabul edilmiştir. Ekim/1993 ayında 
İMKB'nin SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) tarafından yatırım yapılabilir 
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yabancı borsa olarak tanınması, Uluslararası sermayenin Borsa'ya yönelmesini teşvik etmek ve 
yatırımcıların uluslararası kapsamda arz edilen sermaye piyasası araçları üzerinde yapacakları 
işlemler için Ocak 1995'de Bakanlar Kurulu Kararı ile İMKB Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi 
kurulmuş olup, Serbest Bölge'de faaliyet göstermek üzere İMKB Uluslararası Pazar'ı 
kurulmuştur. Mayıs 1995'de İMKB, Japon Aracı Kurumlar Birliği (JSDA) tarafından yatırım 
yapılabilir yabancı borsa olarak tanınmıştır. Mart 1998'de İMKB'nin Orta Asya Ülkelerinin 
sermaye piyasaları ve borsalarının geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik uluslararası 
çalışmalarının devamı olarak Bakü Interbank Currency Exchange ile işbirliği protokolü 
imzalanmıştır. Nisan 1998'de İMKB, Güneydoğu Avrupa Sermaye Piyasaları Arasında İşbirliği 
Projesinin lideri olarak çalışmalara başlamıştır. Haziran 1999'da İMKB ile Kazakistan, 
Kırgızistan ve Özbekistan Borsaları arasında eğitim ve bilgi alış verişini içeren bir işbirliği 
protokolü imzalanmıştır.4 

10.02.2006 tarih, 26076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'ne ilişkin 61 'inci maddesi ile 
İMKB'nin uluslararası bir kurum olması nedeniyle, uluslararası dolaşıma uygun olan ve işlem 
görebilecek menkul kıymetlere ülkedeki mevzuat çerçevesinde imkan yaratmak amacıyla İMKB 
Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası ve bu Piyasa içinde Uluslararası Tahvil Pazarı kurulmuştur. 

İMKB Başkanlığı'nca 24.02.2006 tarihinde yayımlanan 875 sayılı iç genelgesinde ise; 
Uluslararası Pazar Müdürlüğü'nün tasfiye edildiği, yerine Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası 
Müdürlüğü'nün kurulduğu ve Uluslararası Pazar Yönetmeliği' ne ilişkin uygulamaların yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından aynen 
yürütülmesine karar verildiği belirtilmiştir. 

2006 /İl342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.01.1995 tarih ve 95/6571 sayılı 
Kararnamenin yürürlükten kaldınlarak "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul 
Kıymetler Serbest Bölgesinin faaliyetine son verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 27.12.2006 tarihindeki toplantısında aldığı kararların 10.01.2007 tarih 
ve 258 sayılı Genelge ile yayımlanması ile İMKB Uluslararası Pazarın faaliyeti sonuçlandırılmış 
ve Başkanlığın üyelere gönderdiği 06.04.2007 tarih ve 261 sayılı genelge ile de İMKB Yabancı 
Menkul Kıymetler Piyasası resmen faaliyete başlamıştır. Kuruluşun genel durumunu gösteren 
son beş yıla ait Toplu Bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

4 Azmi Fertekligil; Türkiye'de Borsa'nın Tarihçesi, İMKB yayını 
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Son İki Artış 

yıl farkı veya 
azalış 

Toplu Bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 % 

Sermaye YTL 

Ödenmiş Sermaye YTL 

Öz Kaynaklar YTL 168.957.556 233.809.516 240.832.519 219.999.104 275.747.226 55.748.122 25 

Yabancı Kaynaklar YTL 80.533.123 31.727.430 35.561.225 86.194.851 78.622.761 -7.572.090 -9 

Yabancı Kaynaklara Sirayet Eden Zarar YTL 

Finansman Giderleri YTL 127 225 81 4.523.227 5.517.732 994.505 22 

Maddi Duran Varlıklar (Edinme Değeri) YTL 108.526.850 148.506.120 175.312.753 175.887.275 178.574.946 2.687.671 2 

Maddi Duran Varlıklar 

(Birikmiş Amortismanı) YTL 23.830.747 32.396.274 38.726.296 42.271.631 44.869.667 2.598.036 6 

Yatırımlar İçin Yapılan Nakdi Ödemeler YTL 1.983.202 11.912.178 11.335.603 134.656 564.564 429.908 319 

İştiraklere ödenen sermaye YTL 

- Yurtiçi iştirakler YTL 14.132.194 16.570.291 18.622.617 22.331.185 22.995.080 663.895 3 

- Yurtdışı iştirakler USD 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 

İştiraklerden gelirler 

- Yurtiçi iştirakler YTL 2.148.033 4.052.265 4.250.506 7.063.027 2.812.521 66 

- Yurtdışı iştirakler ABD Dolan 10.574 

Tüm Alım Tutan YTL 68.023.239 65.349.192 65.859.031 74.486.304 57.723.221 -16.763.083 -23 

Tahvil ve Bono Piyasası'nda(TBP) 

Kesin Alım Satım Pazarında işlem yapan kuruluş Sayı 140 135 126 117 114 -3 -3 

Repo TERS Repo Pazarında işlm.yap. Kuruluş Sayı 113 100 97 91 94 3 3 

Tahvil ve Bono Piyasası işlem hacmi Milyon YTL 838.521 1.253.631 1.924.080 2.340.437 2.920.562 580.125 25 

TBP Borsa dışı(Tcscii)İşlm.hacmi Milyon YTL 546.256 527.811 622.392 570.634 705.823 135.189 24 

İMKB Uluslar arası Pazarı 
Bin ABD 

0 

Depo Sertifikası Piyasası işlem hacmi Doları 

Derinlikli veri kullanıcı sayısı Abone sayısı 13.533 13.497 14.769 16.736 20.522 3.786 23 

Kotasyon uygulamaları 0 

İşlem görmeye başlayan şirket sayısı Sayı 4 2 12 9 1 -8 -89 

Halka arzdan sağlanan kaynak Milyon YTL 76.618.450 18.395.343 713.936.043 2.362.053.076 1.239.651.968 -1.122.401.108 -48 

Hisse senetleri piyasasında: 

-İşlem gören şirket sayısı Sayı 288 285 297 304 316 12 4 

-Yıllık işlem hacmi Milyon YTL 106.302 146.645 208.423 269.931 325.131 55.200 20 

ABD Doları 70.756 100.165 147.755 201.763 229.642 27.879 14 

-İMKB Ulusal 100 Endeksi YTL bazlı 10.369,92 18.625,02 24.971,68 39.777.70 39.117,46 -660 -2 

İşçi (yıl sonu) Kişi 462 449 439 431 -431 -100 

- Personel İçin Yapılan Tüm Giderler YTL 33.522.677 32.169.480 36.914.691 37.999.815 35.882.557 -2.117.258 -6 

- İşçi Basma Aylık Ortalama Gider YTL 6.047 5.971 7007 7.343 7.234 -109 -1 

Tahakkuk Eden Vergiler YTL 48.615.468 33.758.689 -14.856.779 -31 

GSYİH'ya Katkı (Üretici Fiyatlarıyla) YTL 74.364.046 76.968.287 2.604.241 4 

GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) YTL 93.839.727 129.869.428 36.029.701 38 

GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlarıyla) YTL 93.416.616 129.356.345 35.939.729 38 

Faaliyet Kârlılığı (Öz kaynak yönünden) % 12,9 5,8 16,2 23,4 25,5 2 9 

Mâli Kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 84,9 18 23,6 12,1 24,5 12 102 

Faaliyet Kân( Faaliyet gelir gider farkı) YTL 126.268.317 13.626.412 39.078.021 51.502.186 70.213.310 18.711.124 36 

Dönem Kân(Cari gelir gider farkı) YTL 143.420.674 42.010.391 56.867 964 26.659.774 67.647.224 40.987.450 154 

Bilanço karı veya zaran YTL 118.484.391 160.494.781 156.362.745 135.571.503 191.319.758 55.748.255 41 
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Hisse Senetleri Piyasasında toplam işlem hacmi önceki yıla göre YTL bazında %20,4 
oranında artarak 325.131 milyon YTL'ye, ABD Doları bazında %13,8 oranında artarak 229.642 
milyon ABD Dolan'na yükselmiştir. 

Borsa'da işlem gören hisse senetlerinin fiyat ve getirilerinin bütünsel ve sektörel bazda 
performanslarının ölçülmesi amacıyla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri, 
oluşturulmuştur. İMKB temel endeksi olan Ulusal 100 endeksi önceki yıla göre 2006 yılında 
YTL bazında %1,7 oranında azalarak 39.117,46 ve ABD Doları bazında %4,8 oranında azalarak 
1.589,02 olarak, gerçekleşmiştir. 2005 yılındaki yüksek performansı takiben görülen bu düşüşün 
ana nedeni, 2006 yılı başında genel olarak gelişmekte olan pazarlarda görülen dalgalanmanın 
negatif etkileridir 

2006 yılında İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nın Ulusal Pazar'ında 290, İkinci Ulusal 
Pazar'da 15, Yeni Ekonomi Pazarı'nda 3 ve Gözaltı Pazarı'nda da 8 olmak üzere toplam 316 
şirketin hisse senetleri işlem görmüştür, Temmuz/2007 ayı itibariyle işlem gören şirket sayısı 
333'e ulaşmıştır. 

2006 yılında Tahvil ve Bono Piyasası işlem gören menkul kıymetlerden, özel sektörün 
kotasyonu yapılan ve halka arz edilen iki tahvil hariç, kalanın tamamı Devlet İç Borçlanma 
Senetlerine ait bulunmaktadır. Tahvil ve bonoların Borsa'daki toplam işlem hacmi önceki yıla 
göre %24,8 oranında artarak 2.920.562 milyon YTL'ye, Borsa Dışı (tescil) işlem hacmi %23,7 
oranında artarak 705.823 milyon YTL'ye yükselmiştir. Toplam işlem hacmi aynı dönemde % 
24,6 oranında artarak 2.911.071 milyon YTL'den 3.626.385 YTL'ye ulaşmıştır. Borsanın daha 
sağlıklı ve geniş imkanlar sunması, kamunun uzun vadeli borçlanmaya yönelik politikalar 
uygulaması ve vergilerdeki değişmeler nedeniyle, 2006 yılında, Borsa'da gerçekleştirilen 
işlemlerin toplam tahvil ve bono işlemlerinin içinde payı, repo ters repo işlemlerinin toplam işlem 
hacmine oranı ve kamu tahvillerinin Devlet İç Borçlanma Senetlerindeki oranı yükselmeye 
devam etmiştir. 

Avrupa Birliği'ne yönelik yasal düzenlemelerin yapıldığı bu dönemde beklenen 
performansı gösteremeyen İMKB Serbest Bölgesi ve İMKB Uluslararası Pazarı 2006 yılında 
tasfiye edilmiştir. Tasfiye sürecinde kurulan Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü, 
Uluslararası Pazan'na ait işlemleri yürütmekle görevlendirilmiştir. 2006 yılında Depo Sertifikası 
Piyasası kotunda Kazkommertsbank/Kazakistan sertifikaları olmasına rağmen herhangi bir işlem 
görmemişlerdir. Aynı dönemde Kesin Alım Satım Piyasası'nda Eurobondlar toplam 98.551.290 
ABD Doları tutarında işlem görmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu gözetim ve denetimindeki kuruluşların 2007-2012 dönemine 
ilişkin oluşturulan Eylem Planları çerçevesinde rekabet gücünün arttırılması, finansal sistemin 
geliştirilmesi için, İMKB'nin Kasım 2007-Aralık 2008 döneminde Avrasya Borsalar 
Federasyonu'nun (FEAS) bünyesinde yer alan ve yakın olan Borsalarla ortak platform/birleşme 
yapması hususunda, İMKB'nin Azerbaycan-Bakü Borsası, Kırgız Borsası, Gürcü Borsası ve 
(Bosna-Hersek) Sarajevo Borsası ile ortak işlem platformu oluşturma, ortak işletme ve 
birleşme/satın alma konuları hedef olarak verilmiştir. 

Halka arz ve kotasyon işlemlerinde Şirket hisselerinin halka arz edilmesinden önce 
Sermaye Piyasası Kurulu talebi üzerine, şirket hisse senetlerinin Borsa'da işlem görüp 
göremeyeceği hususunda Borsa tarafından inceleme yapılmakta ve SPK'ya halka arz 
izahnamesinde yazılmak üzere görüş bildirilmekte, satış işlemi tamamlandıktan sonra halka arza 
ilişkin satış sonuçları SPK'ya ve Borsa'ya iletilmekte, halka arz sonuçlarının değerlendirilmesi ve 
Borsa uzmanlarınca yapılan yeni bir inceleme sonucunda kotasyon şartlarının sağlandığının 
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anlaşılması halinde, Borsa Yönetim Kurulu'nca alınacak nihai kararla şirket hisse senetlerinin 
işlem göreceği pazar belirlenmekte ve şirket hisse senetleri Borsa kotuna alınmaktadır. 

Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, halka arz edilen ve SPK'ca kayda alınan Şirket 
hisselerinin, kotasyon şartlarını taşımamaları veya arzdan sonra herhangi bir şekilde Borsa 
görüşünden sonra oluşacak herhangi bir gelişme ile kotasyon şartlarını kaybetmesi halinde, 
Borsa'ya kota edilmemektedir. Bu bağlamda, izahnameye şirketin kotasyon şartlarını taşıması 
halinde işlem göreceği pazara ilişkin borsa görüşünün yazılması, Borsa kararını etkileyici bir 
unsur olmaması nedeniyle, yatırımcıları yanlış yönlendirici sonuçlara yol açabileceği gibi, ihtilaf 
halinde Borsayı da maddi sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilecektir. İMKB'nin esas 
görevinin kotasyonla ilgili inceleme ve değerlendirmeler olması sebebiyle, arz uygulamalarında 
SPK'ca öngörülen incelemelerle, sadece destek mahiyetinde SPK'nın bilgilendirilmesinin 
sağlanmasını teminen İMKB görüşünün gizli tutulması, İMKB görüşünden önce SPK'ca kayda 
alınma işleminin gerçekleşmesi veya halka arz uygulamalarında "SPK iznini" öngörecek şekilde 
yasal değişikliklerin yapılması gibi alternatiflerin değerlendirilerek, gerekli düzenlemelerin 
yapılması yararlı görülmektedir. 

Kotasyon uygulamalarında mevzuatta yer alan halka açıklık şartının, gerçek anlamda 
halka açıklık olarak ifade edilemeyecek bir şekilde sembolik (1 adet) hisse alımlarıyla da ve 
sadece sayısal şartın sağlanmasını teminen arz uygulaması sonrasında yapılan düzenlemelerle de 
gerçekleşebildiği anlaşılmaktadır. 

Sermaye piyasası ile ilgili düzenlemelerin amacının, tasarrufların menkul kıymetlere 
yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını, sermaye piyasasının 
güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının 
korunmasını sağlamak olduğu dikkate alınarak, özellikle borsada derinliğin sağlanmasını teminen 
asgari sayısal şartın gerçekleşme yöntemiyle ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Borsalar ve teşkilâtlanmış diğer piyasalar" başlıklı 
40 ıncı maddesinde sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, "özel kanunlarında 
yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini 
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini 
haiz kurumları" olarak tanımlanmaktadır. 

91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü 
maddesinde de, menkul kıymetler borsalan, "..KHK'da yazılı esaslar dairesinde menkul 
kıymetlerin alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliği 
haiz kamu kurumları olarak" tanımlanmış, menkul kıymetler borsalarının gerekli görülen 
yerlerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı'nın izni ile kurulacağı 
hükme bağlanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da bu prosedür çerçevesinde, Maliye 
Bakanlığı'nın 19 Ekim 1984 tarihli onayıyla kurulmuştur. 

Sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsaları hakkındaki mevzuat, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasının faaliyete geçmesini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan şartına 
bağlamış olup, SPK'nın 27.12.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri IX, 3 nolu tebliği ile 
İMKB'nin 26.12.1985 tarihinde faaliyete başladığı ilan edilmiştir. 

91 sayılı KHK'da menkul kıymet borsalarının işleyişine ilişkin genel hükümlere yer 
verilmiş, ayrıntılı düzenlemelerin SPK'ca ve/veya Borsa yetkili organlarınca çıkarılacak 
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yönetmeliklerle gerçekleştirileceği hükme bağlanmış olup, sermaye piyasasındaki gelişme ve 
yeni düzenlemelere karşın, 91 sayılı KHK'da çıkarıldığı tarihten bu yana herhangi bir değişiklik 
gerçekleştirilmemiş, uygulamada sorun yaratan ve sorun yaratabilir mahiyetteki maddeler 
varlığını sürdürmüştür 

Diğer taraftan Borsa mevzuatına aykırı faaliyetlerde bulunanlara uygulanacak disiplin 
cezalar 91 sayılı KHK'nin Disiplin ve Ceza Hükümleri ile ilgili Beşinci Bölümünde 
düzenlenmiştir. KHK'nin "Yürürlük" başlıklı 24 üncü maddesinde "Beşinci bölüm hükümlerinin 
Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, yürürlüğe gireceği" hükmüne bağlanmıştır. 

1983 yılından bu yana 91 sayılı KHK'nin kanunlaşmamasına karşın, piyasa işleyişi 
sonucunda doğan disiplin soruşturmalarında zorunlu olarak disiplin komiteleri çalıştırılmakta ve 
komite kararları doğrultusunda, yatırımcılara, aracı kuruluşlara ve sair ilgililere KHK'da yer alan 
cezalar uygulanmaktadır. Uygulama Ceza Hukukunun en temel ilkelerinden olan "kanunsuz ceza 
olmaz" ilkesine aykırı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan münhasıran İMKB'nin teşkilatlanmasına, personelinin statüsüne, hak ve 
yükümlülüklerine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı için, uygulama konusunda müteaddit 
defalar kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmak durumunda kalınmış, SPK denetim 
raporları sonucu verilen talimatlara da bağlı olarak, özellikle personel konusunda kamusal 
düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. 

Borsacılık işlemlerinin gerektirdiği nitelikteki personel alımından, harcamalara kadar bir 
dizi işlemin gerçekleştirilmesinde sorunlarla karşılaşıldığı ve mevcut durumun Borsa 
faaliyetlerinin yürütülmesini de etkiler hale gelmeye başladığı dikkate alınarak, Anayasanın ve 
çağdaş hukuk devletinin suç ve cezalara ilişkin temel ilkeleri doğrultusunda, hangi eylemin suç 
sayılacağının ve suça ilişkin cezaların yasayla belirlenebileceği gözetilerek, İMKB'nin 
teşkilatlanmasına yönelik bir yasal düzenlemenin ivedilikle gerçekleştirilmesi zorunlu 
görülmektedir. 

Tahsis edilmiş bir sermayesi bulunmayan ve cari gelir gider farkları ile varlıklarını edinen 
İMKB'nin 2006 yılı cari yıl gelir gider farkının önceki yıla göre % 153,7 oranında artarak 
67.647.224 YTL'ye ulaşmasında, faaliyetlerden elde edilen gelirler %12,6 oranında artmasına 
karşılık İMKB Yönetimince alınan tedbirler neticesinde genel yönetim giderlerinin %10,9 
oranında azalması ve önceki yıllarda uyuşmazlık konusu olan vergiler için ayrılan karşılıkların 
taraflar arasında varılan uzlaşma neticesinde 2006 yılında gelir kayıt edilmesi etkili olmuştur. 

Üst kurulların kaynak fazlasını Hazineye aktarmayı amaçlayan 6 Kasım 1999 tarih ve 
mükerrer 23888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4481 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 
başlayan ve 2005 yılında da 5018 sayılı yasa ile devam eden uygulamaya İMKB'de dahil edilmiş 
olup, verginin tutarı, belli aralıklarla Hazine'ye verilen mali tablolar değerlendirildikten sonra 
tespit edilmekte ve ödemesi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yasalar çerçevesinde İMKB 
Hazine'ye 2006 yılında 32.388.000 YTL ve 2007 yılında 23.676.000 YTL ödeme bulunmuştur. 

Diğer taraftan İstanbul Defterdarlığı'nin 10.07.1990 tarihli yazısında, Borsanın kamu 
tüzel kişiliğine haiz bir kurum olması nedeni ile gelir vergisi mükellefi olmadığı, ayrıca, 
Kurumlar Vergisi mükellefi de olmadığı şeklinde görüş vermesine rağmen, 2002 ve 2003 
yıllarına ait işlemlerin vergi denetimine alınması neticesinde çıkan uyuşmazlığın uzlaşma ile 
sonuçlanması, Borsanın 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait muhtemel vergi yükümlülükleri için 
karşılıklar ayırması ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile arasındaki uyuşmazlığın devam 
etmesi gibi belirsizlikler mali konularda alınacak kararlarda darboğazlar oluşturmaktadır. 
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İMKB işletmecilik özelliği ağır basan bir kurum olması nedeniyle, gelişimini sağlıklı bir 
şekilde sürdürebilmesi, kaynaklarını daha etkin bir şekilde kontrol edebilmesine ve yatırımlarını 
yapmasına bağlı bulunmaktadır. İMKB'nin faaliyetini daha sağlıklı yürütebilmesi için, mali 
belirsizlikleri giderecek ve kaynaklan üzerinde kontrolünü tam olarak sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

İMKB'nin elindeki kamu kaynaklarını daha rasyonel kullanarak kendisinin kullanmadığı 
bina ve işyeri gibi gayri menkulleri almaması gerekmektedir. İhtiyacı olmadığı halde bina satın 
alınarak, tüm teknik alt ve üst yapılarını tamamlaması Başbakanlığın değişik tarihli genelgelerine 
uyumsuz şekilde her türlü tesisat, döşeme, demirbaş ve bilgisayar ve iletişim teknolojileri ve 
kiracının (SPK) istemi doğrultusunda diğer ihtiyaçları da temin ederek kiralanması şeklindeki 
İMKB'nin görevleri arasında yer almayan icraatlardan kaçınmasında, ihtiyacı olmayan ve kiraya 
verilen gayrimenkulun kira süresi bitiminde elden çıkarılmasında yarar bulunmaktadır. 

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki süratli değişimlere uyumun sağlanabilmesi için 
işletmedeki yatırımların veya revizyonların bazı kısıtlamalara tabi olmadan daha kısa sürelerde 
neticelendirilmesi gerekmektedir. Diğer tarafta, dünyada "globalleşen fınans piyasalarında" yerli 
ve yabancı yatırımcılara menkul kıymetler piyasalarını sevk ve idare ederek hizmet üreten, ülke 
ekonomisine önemli katkılarda bulunan, esas faaliyetleri ülke ekonomisi için stratejik önem 
taşıyan İMKB'nin, asli faaliyetlerinin yürütülmesine esas; malzeme, tesis ve yapım işleri ile 
bunların nitelikli bakım ve onarımlanna yönelik hizmet alımlarında 4734 sayılı KİK'nun getirdiği 
düzenlemeler nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. 

1999 yılında meydana gelen depremlerden sonra gündeme gelen ve İstanbul'da beklenen 
ancak zamanı belirlenemeyen yüksek ölçekteki depremin getireceği olumsuz sonuçların asgariye 
indirilmesi konusunda İMKB İTÜ ile işbirliği yapmıştır. Yapılan işbirliği neticesinde İMKB 
idare binasının 22736 m 2 alanın güçlendirilmesi gerekli görülmesine rağmen önlemlerin Eylül 
2007 tarihi itibariyle henüz uygulama safhasına konulamadığı gözlenmiştir. Can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından projenin ivedilikle uygulamaya konulması gerekmektedir. 

İMKB'nin yatırım programlarında yer almasına rağmen uzun süredir uygulama safhasına 
koyamadığı "Uluslararası Kültür, Eğitim ve Kongre Merkezi" projesi ile başladığı ancak 
neticelendiremediği "Yeni Güç Merkezi ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının Yenilenmesi Projesi" 
ve SPK-İMKB Gözetim Projesi gibi projelerin kapsamlarının yeniden değerlendirilmesi, 
başlanmış olanların da bir an önce neticelendirilmesi gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 
Türkiye'de menkul kıymet borsalarının tarihi 1800'lü yıllarda başlamıştır. 1854 Kırım 

Savaşı ile başlayan Osmanlı borçları nedeniyle, Osmanlı borçlanma tahvilleri çıkarılmaya 
başlandıktan sonra, İstanbul'da bir tahvil piyasası oluşmuş, gayrimüslim bankerler Galata'da bu 
işle uğraşmaya başlamışlardır. Piyasadaki faaliyetlere bağlı olarak Türkiye'de bir Borsa 
kurulması gereğinin ortaya çıkması üzerine, Galata Bankerleri 1864 yılında kendi aralarında, bir 
dernek kurarak bu harekete öncülük etmişlerdir. 

1866 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndan alacaklı olan devletlerin de desteğiyle, 
İstanbul'da bir Dersaadet Tahvilat Borsası kurularak çalışmaya başlamış, 1906 yılında çıkarılan 
bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsası adını alan Borsa, Cumhuriyet dönemine kadar 
faaliyetlerini sürdürmüştür. 
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Cumhuriyet döneminde, 1922 ydında çıkarılan yeni bir nizamname (tüzük) ile borsada 
bugünkü sistemin esasını oluşturan hükümler getirilmiştir. 1929 yılında kabul edilen 1447 sayılı 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve aynı yıl çıkarılan 8172 sayılı nizamname ile 
mevcut Borsa yeniden düzenlenerek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adı altında çalışmaya 
başlamıştır. 

24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte Türkiye ekonomisinde, korumacı politikalar önemli 
ölçüde terk edilerek, ihracata yönelik sanayileşme modeline dayalı liberal politikalar 
uygulanmaya başlanmış, uygulamanın başında yaşanan ve piyasayı/yatırımcıyı büyük zararlara 
uğratan "bankerlik uygulaması" nedeniyle, sermaye piyasalarının yeniden düzenlenmesi ve yeni 
ve düzenli bir Borsanın bir an önce kurulması zarureti ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 1981 yılı 
Temmuz ayında yayınlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ardından gelen 
düzenlemelerle sermaye piyasası yeniden düzenlenmiş, menkul kıymet borsalarının kuruluş ve 
işleyişine ilişkin 91 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesi ile 1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik "Borsalar ve teşkilâtlanmış 
diğer piyasalar" başlıklı 40 ıncı maddesinde sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, 
"özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilâtlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca 
alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilân etmekle yetkili olarak kurulan 
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumları" olarak tanımlanmıştır. 

Menkul kıymet borsalarının kuruluş ve faaliyetleri ile çalışma esasları ve denetimleri, 
6.10.1983 tarih, 18183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. 

91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü 
maddesinde, menkul kıymetler borsaları, "..KHK'de yazılı esaslar dairesinde menkul kıymetlerin 
alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliği haiz kamu 
kurumları olarak" tanımlanmış, menkul kıymetler borsalarının gerekli görülen yerlerde, Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı'nın5 izni ile kurulacağı hükme bağlanmış, 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da bu prosedür çerçevesinde, Maliyle Bakanlığı'nın 19 Ekim 
1984 tarihli onayıyla kurulmuştur. 

91 sayılı KHK'de menkul kıymet borsalarının işleyişine ilişkin genel hükümlere yer 
verilmiş, ayrıntılı düzenlemelerin SPK'ca ve/veya Borsa yetkili organlarınca çıkarılacak 
yönetmeliklerle gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. 

91 sayılı KHK'nin yayımı tarihinden bir yıl sonra 6 Ekim 1984 gün ve 18537 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, menkul kıymet borsalarının 
kuruluş, çalışma, denetlenme ve borsada alım satım esasları ile borsa üyelerinin kuruluş, çalışma 

5 30.7.1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2499 sayılı Sermaye Piyasası kanununun 17/3 maddesinde Kurulun 
ilgili olduğu Bakanlığın Maliye Bakanlığı olduğu hükme bağlanmıştır. 91 sayılı KHK'nin muhtelif yerlerinde de 
onay makamı olarak Maliye Bakanlığı öngörülmüştür. 29.4.1992 tarih ve 3794 sayılı kanunla Sermaye Piyasası 
Kanununun 3/j maddesinde yapılan değişiklikle "İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık: Başbakan tarafından görevlendirilen 
Devlet Bakanı ve Devlet Bakanlığıdır " şeklinde düzenleme yapılmıştır. SPK'nda yapılan değişikliğin 91 sayılı 
KHK'den sonra gerçekleşmesi ve KHK ile getirilen düzenlemelerin de esasında SPK'nın ilgili olduğu Bakanlıkla 
alakalı düzenlemeler olduğu şeklindeki yorumla, İMKB'nin ilgili olduğu Bakanlık da Devlet Bakanlığı ve Bakan 
olarak değiştirilmiş, uygulamada da işlemler bu yönde tesis edilmiştir. 
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ve yükümlülüklerini düzenleyen "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik)" yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme maddesi dahil toplam 72 maddeden oluşan Genel Yönetmelikte Borsa organları 
olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Komiteler ile Başkanlık Teşkilatı ve Borsa personeline 
ilişkin hususlarla sair hususlar düzenlenmiştir. 

91 sayılı KHK'nin 11 inci maddesinde yer alan, "menkul kıymetler borsasındaki alım-
satım işlemlerine ilişkin kurallar Borsa Yönetim Kurulu'nca bir yönetmelikle tespit olunur" 
hükmü uyarınca Türkiye'de kurulacak her borsanın kendisi için bir iç yönetmelik hazırlaması 
gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda hazırlanan ve 19 Şubat 1996 tarih ve 22559 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ile İ.M.K.B.'nin 
çalışma esas ve kurallarını belirlemiştir. 

İMKB'nin teşkilatlanmasına yönelik İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev 
ve Çalışma Esasları Yönetmeliği de 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş, kurumsal ihtiyaçlara ve sermaye piyasası 
düzenlemelerine bağlı olarak çeşitli tarihlerde yönetmelik değişikliğine gidilmiştir. 

Mevcut durumda İMKB'nin hukuki statüsü, örgütsel yapısı ve faaliyetleriyle ilgili temel 
düzenlemeler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ve İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği olup, Sermaye 
Piyasası Kurulu'nca çıkartılan düzenlemeler ile Sermaye Piyasası Kanununun sermaye 
piyasalarında denetim ve cezai sorumluluklarına ilişkin diğer düzenlemeler de ilgisine göre 
uygulanmaktadır. 

İMKB'nin faaliyetleriyle ilgili olarak münhasıran piyasa işlemlerine yönelik (teknik) 
temel düzenlemeler ise; Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği, Kotasyon Yönetmeliği, Tahvil ve 
Bono Piyasası Yönetmeliği, Takas ve Saklama Merkezleri Piyasası Yönetmeliği'dir. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 91 sayılı KHK'de öngörülen görevleri yerine getirmek 
üzere kurulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz 
bir kamu kurumudur. 

Borsaların SPK'nın denetimine tabi olduğu hususlar 2499 sayılı SPK Kanunu ve 91 sayılı 
KHK ile düzenlenmiştir. İMKB'nin idari ve mali işlemler ile faaliyetleri anılan mevzuat 
çerçevesinde her yıl SPK tarafından denetime tabi tutulmakta, denetim sonucu tespit edilen, 
düzeltilmesi talep edilen ve rapora bağlanan hususlar SPK Kurulunda görüşülerek gerekli görülen 
işlemlerle ilgili İMKB'ye uyarılarda bulunulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununa göre Kurulca 
alınmış genel ve özel nitelikteki kararlara uyma zorunluluğu bulunmakta olup, aksine davranışlar 
çeşitli maddelerde yer alan hükümlerle müeyyideye bağlanmış bulunmaktadır. 

Borsanın üst karar organı olan Borsa Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki 
belgesi ve Borsa'dan üyelik belgesi almış özel hukuk kişilerinden oluşan Borsa üyelerinden 
meydana gelmektedir. Genel Yönetmelikte Genel Kurulun görev ve yetkileri özetle; Borsaca 
hazırlanması gereken ve Genel Kurulun yetkisinde bulunan yönetmelikleri karara bağlamak, 
Yönetim Kurulunun yetkileri saklı kalmak kaydıyla Borsa işlerine ilişkin hususlarda karar almak, 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporunu, Borsanın 
bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı onaylamak, 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek, ibra edilmeyen Yönetim Kurulu 

- 2 2 2 -



üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri karara bağlamak, denetçi ücretlerini 
belirlemek, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bütçe ve personel kadrosunu kesinleştirmek 
vb. olarak belirlenmiştir. 

Genel Yönetmeliğe göre Borsa Yönetim Kurulu, SPK'nın teklifi üzerine müşterek 
kararname ile atanan Borsa Başkanı ile Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki esaslara göre genel 
kurulca seçilen 4 üyeden oluşur. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının 
başıdır. 

Genel Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile borsa faaliyetleriyle ilgili olarak; menkul 
kıymetlerin borsa kotuna alınması için yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Kotasyon 
Komitesi, Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan 
uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere 
uyuşmazlık komitesi, Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan ve borsa işlerine hile karıştıran, Borsa 
işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlarla ilgili disiplin 
kararları vermek üzere Disiplin Komitesi, olmak üzere 3 farklı komite kurulması, komitelerin bir 
başkan ve 2 üyeden oluşması öngörülmüş ve bunların kuruluş ve çalışma esaslarıyla ilgili 
hususlar hükme bağlanmıştır. 

Borsa'nın yürütme organı, Borsa Başkanı ve Başkanlık Teşkilatından oluşmaktadır. Borsa 
Teşkilat Yönetmeliği'nde teşkilatın oluşumu, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Baş Hukuk 
Müşaviri ile Borsa hizmet birimlerinin görev ve hizmet tanımları, çalışma esasları ve genel 
yönetim ilkelerine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yönetmelikte, Başkan, Birinci 
Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları ve Baş Hukuk Müşaviri, Başkanlık Teşkilatı olarak 
düzenlenmiş, borsanın ana hizmet birimleri ise Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı, Bilgi 
Sistemleri Merkezi ve 18 müdürlükten oluşan Müdürlükler olarak belirlenmiştir. 

Münhasıran İMKB'nin kuruluş ve teşkilatlanmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme 
bulunmadığı için, Borsa personelinin istihdamı, görev yetki ve sorumlukları ile özlük hakları da, 
Borsaların teşkilatlanmasına yönelik genel düzenlemeler uyarınca çıkartılan yönetmeliklerle 
düzenlenmiştir. Genel Yönetmeliğin "B-Borsa Personeli" başlıklı 29-33 üncü maddelerinde; 
Borsa personel rejimi, personel kadroları, işe alınmaları, özlük hakları ve disiplinine ilişkin 
esasların, borsa genel kurulunca düzenleneceği ve SPK'nın onayı ile yürürlüğe konulacağı hükme 
bağlanmış, bu hükme istinaden çıkartılan ve İMKB Genel Kurulu'nca 1985 yılında kabul edilen 
İMKB Personel Yönetmeliği aynı yıl SPK onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

İMKB'de, kendi genel kurulunca tespit edilen kadrolarında yönetmeliklerine uygun 
şekilde özel hukuk hükümleri dairesinde personel istihdam edilmekte olup, tüm personel iş 
kanununa tabidir. Borsada 2006 yılında 1154 kişi olarak belirlenen kadroya karşılık yıl sonu 
personel mevcudu %36 oranla 419 kişi olarak gerçekleşmiş, ayrıca yönetim ve denetim kurulu ile 
komitelerde 13 kişi görev yapmıştır. 

İMKB'nin personel ihtiyacı, teşkilat ve personel yönetmeliklerinde yer alan hükümler 
doğrultusunda kendi sınav yönetmelikleri ve/veya mülakatla gerçekleştirilmekte iken, 2001 
yılından itibaren Borsanın tabi olduğu mevzuatla ilgili ortaya çıkan sorunlara da bağlı olarak 
personel alımında sorunlarla karşılaşılmış, ihtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte eleman temin 
edilememiştir. Hizmet birimleri arasındaki yazışmalardan, yeterli nitelik ve sayıda eleman 
ihtiyacının zamanında karşılanamamasının, ilgili servislerin hizmet sunumlarında aksamalara 
neden olacak boyutlara ulaştığı görülmüştür. 
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Borsa personelinin ücretlerini belirleme yöntemi İMKB Personel Yönetmeliği'nde detaylı 
olarak belirtilmiştir. İMKB personelinin ücretleri 2002 yılına kadar Personel Yönetmeliğinin 
41 inci maddesinde yer alan "Aylık ücretin hesaplanmasına esas olan gösterge rakamı, İstanbul 
Ticaret Odası ile Devlet İstatistik Enstitüsü geçim şartları hesaplamaları gözönüne alınmak 
suretiyle belirlenir. Gösterge rakamında, yapılacak artışlar nedeniyle, personel ücret ve yan 
ödemeleri için bütçede ödenek ayrılır. Gösterge, yukarıda belirtilen kıstaslara göre Yönetim 
Kurulu'nca tespit edilerek yürürlüğe girer." şeklindeki hükme istinaden, söz konusu istatistikî 
gerçekleşmeler dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenmiş, 2002 yılından 
itibaren ise 631 sayılı KHK'de yer alan oranlara uyulmuştur. 

Kurumun 631 sayılı KHK'ye tabi olduğu sonucunu doğuran yetkili merciler nezdinde 
yapılan bir dizi yazışma ve SPK talimatları neticesinde, 2006 yılı itibariyle borsa personelinin 
tamamına yakını sendika üyesi olmuş ve 2007 yılında sendika üyesi personelin ücret ve sair mali 
ve sosyal hakları Toplu İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliğiyle, toplu iş sözleşmesi dışında 
tutulan (kapsam dışı) üst düzey yönetici personelin ücretleri ise 631 sayılı KHK uyarınca 
çıkartılan BKKTarı ile belirlenmiştir. Yönetim, denetim ve komite üyeleri dahil Borsa 
personeline 2006 yılında 35.941.418 YTL tutarında ücret, tazminat ve sair haklarla ilgili 
ödemede bulunulmuştur. 

III. MALİ BÜNYE 

İMKB tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşu olarak kurulmuş olup, kuruluş aşamasının 
giderlerinin karşılanması ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla gerekli olan varlıkların edinilmesi 
için herhangi bir kaynak tahsisi kamu maliyesi tarafından yapılmamıştır. Başka bir ifade ile 
İMKB'nin sermayesi bulunmamaktadır. İMKB varlıklarını, elde ettiği gelir ile giderler 
arasındaki olumlu farklarla sağlamıştır. 

2006 yılında geçmiş yıllar gelir gider farkları ile cari yıl gelir gider farklarının yükselmesi 
neticesinde, İMKB'nin öz kaynaklan önceki yıla göre %25,3 oranında artmış ve toplam 
varlıklara oranı da %71,9'dan %77,8'e yükselmiştir. İMKB'nin 275.747.226 YTL'ye ulaşan öz 
kaynaklarının, 83.390.481 YTL'si İMKB Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi olmamasına rağmen 
geçmiş yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutuğu maddi duran varlıkların yeniden değerleme 
artışına, 123.672.534 YTL'si geçmiş yıllar gelir-gider farklarından bünyede kalan tutarlara, 
67.647.224 YTL'si cari dönem gelir-gider olumlu farkına ve 1.036.987 YTL'si de diğer sermaye 
yedeklerine ait bulunmaktadır. 

İMKB'nin kısa süreli kullandığı yabancı kaynaklar önceki yıla göre % 16,4 oranında 
azalarak 47.418.947 YTL'ye düşmüştür. Düşüşte muhtemelen doğacak olan vergi borçları için 
ayrılan karşılıklardaki azalmalar etkili olmuştur. Kısa süreli yabancı kaynakların, 19.784.426 
YTL'si 2004, 2005 ve 2006 yılları için Vergi Dairesince talep edilmesi beklenen vergi ve 
vergilerden kaynaklanacak muhtemel borçlar için aynlan karşılıklara, 24.098.944 YTL'si 
Kurumun mükellef ve sorumlu sıfatı ile ödemekle yükümlü olduğu vergilere ve 3.535.577 
YTL'si de faaliyetlerden kaynaklanan diğer yabancı kaynaklara aittir. 

Ayrılan kıdem tazminatları karşılıklarındaki artışlar nedeni ile 2005 yılına göre %5,8 
oranında artarak 31.203.814 YTL'ye yükselen uzun vadeli yabancı kaynakların, 31.119.690 
YTL'si Kurum personelinin toplu sözleşmeden doğan kıdem ve ihbar tazminatı ile hizmet 
ikramiyeleri için ayrılan karşılıkları, kalan 84.124 YTL'si de faaliyetler ile ilgili yabancı 
kaynakları ifade etmektedir. 
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Hazır değerlerin önceki yıla göre % 134,6 oranında artması nedeniyle dönen varlıklar da 
% 103,6 oranında yükselerek 94.518.719 YTL'ye ulaşmıştır. 2006 yılında hazır değerlerin 
toplam varlıklara oranı %11,4'den %23,3'e ve dönen varlıkların toplam varlıklara oranı ise 
%15,1'den %26,7'ye yükselmiştir. Dönen varlıkların; 82.421.267 YTL'si kısa vadelerle 
değerlendirilmek üzere bankalarda bulunmakta ve kalan 12.097.452 YTL'si de işletme 
faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklara ait bulunmaktadır. 

Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler Garanti Fonu'ndaki varlıklardaki azalmaya 
bağlı olarak önceki yıla göre %3,3 oranında azalarak 84.304.029 YTL'ye düşmüştür. Uzun 
sürede paraya çevrilebilir varlıkların; 84.271.810 YTL'si Hisse senedi Piyasası ile Tahvil ve 
Bono Piyasasında takas işlemlerinde taahhüdünü nakit veya menkul kıymet olarak yerine 
getirmeyen üye adına gerekli ödemeleri fon imkanları dahilinde yapmak üzere kurulan Garanti 
Fon'una tahsis edilen, kullanımı ve işletilmesi sözleşmeler ile Takasbank'a verilen nakit 
varlıklara, 24.965 YTL'si şüpheli alacak niteliğindeki idari takipteki alacaklara ve 7.254 YTL'si 
de faaliyetlerden kaynaklanan diğer alacaklara aittir. 

Bağlı değerlerdeki varlıkların; 41.678.788 YTL'si iştiraklere, 133.705.279 YTL'si maddi 
duran varlıklara, 162.849 YTL'si de maddi olmayan duran varlıklara ve 323 YTL'si de diğer 
duran varlıklara ait bulunmaktadır. 

2006 yılında cari yıl gelir gider farkının önceki yıla göre % 153,7 oranında artarak 
67.647.224 YTL'ye yükselmesi; öz kaynakların toplam kaynaklara ve hazır değerlerin de 
varlıklar toplamına oranın artmasına neden olmuştur. Ancak, İMKB'nin mali yapısındaki bu 
olumlu gelişmenin sürmesi, 5018 sayılı Kanun'un 78'inci maddesi gereğince yapılacak vergi 
ödemelerin, cari yıl gelir gider farkına oranına bağlı bulunmaktadır. Ödenecek vergilerin cari yıl 
gelir gider farkından büyük olması durumunda öz kaynaklarda düşüş olacaktır. Bu da varlıkların 
ve kaynakların dağılımını etkileyecektir. 

2006 yılında 5018 sayılı yasa gereğince ödenen ve gider kayıt edilen 32.388.181 YTL 
vergiye ve 2006 yılı yılında tahakkuku beklenen vergi ve cezaları için ayırılan karşılıklara ait 
29.505.332 YTL gidere rağmen, İMKB'nin 2006 yılını 67.647.224 YTL gelir gider farkı ile 
kapatmasında; faaliyet gelirlerinin %12,6 oranında artmasına karşılık, genel yönetim giderlerinin 
(genel yönetim giderieri+faaliyet giderleri) %10,9 oranında düşmesi neticesinde faaliyet karının 
%36,3 oranında artarak 70.213.310 YTL'ye ulaşması ve konusu kalmayan 44.059.977 YTL 
karşılıkların kar kaydı etkili olmuştur. 

Ödenecek vergi tutan Kurumun belli aralıklarla Hazineye verdiği mali tablolar 
değerlendirildikten sonra tespit edilen ve İMKB'nin kaynak fazlasını Hazineye aktarılmasını 
amaçlayan 5018 sayılı Kanun'un 78'inci maddesi gereğince yapılacak vergi ödemeleri 2006 
yılında 32.388.200 YTL ve 2007 yılında da 56.060.100 YTL. olarak gerçekleşmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu İMKB'ye Kasım 2007-Aralık 2008 dönemi için gönderdiği 
Eylem Planında , rekabet gücünün arttırılması, finansal sistemin geliştirilmesi için, İMKB'nin 
Avrasya Borsalar Federasyonu'nun (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, FEAS) 
bünyesinde yer alan ve yakın olan Borsalarla ortak platform/birleşme yapılmasını hedef olarak 
vermiştir. 

İMKB'nin kaynak fazlasını Hazine'ye aktarılmasını amaçlayan 5018 sayılı Kanun'un 
78'inci maddesi gereğince yapılacak vergi ödemeleri Kurumun belli aralıklarla Hazineye verdiği 
mali tablolar değerlendirildikten sonra tespit edilmektedir. Diğer taraftan İMKB'nin vergi 
mükellefi olup olmadığı konusunun denetim döneminde henüz (Şubat/2008) açıklığa 
kavuşmadığı, buna rağmen 2005 ve 2006 yılında önemli tutarlarda ödemelerin yapıldığı 
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görülmüştür. Belirtilen belirsizlikler mali yapıyı olumsuz yönde etkilemekte ve geleceğe yönelik 
alınacak kararlarda tereddütlere neden olmaktadır. 

Yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, İMKB'nin tahsis edilmiş bir sermayesi 
bulunmamasına karşılık, gelir gider farklarından yarattığı kaynaklar ile faaliyetini yürütmekte 
olup, kaynak fazlası ise Hazine'ye aktarılmaktadır. 

İMKB işletmecilik özelliği ağır basan bir kurum olması nedeniyle, verilen hedefler 
doğrultusunda gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi, kaynaklarını daha sağlıklı bir şekilde 
kontrol edebilmesine ve yatırımlarını yapmasına bağlı bulunmaktadır. İMKB'nin faaliyetini daha 
sağlıklı yürütebilmesi için, mali belirsizlikleri giderecek ve kaynaklan üzerinde kontrolünü tam 
olarak temin edecek yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, İMKB'nin statüsünün yeniden belirlenmesi çerçevesinde yapılacak 
çalışmalarda, Kurumun işletmecilik özelliğinin ağır bastığı gerçeğinden hareketle, faaliyetini ve 
gelişimini etkin bir şekilde sürdürebilmesi için; kaynaklarını daha sağlıklı bir şekilde kontrol 
edebilmesini ve yatırımlarını zamanında yapmasını, mali belirsizliklerin giderilmesini temin 
edecek yasal düzenlemelerin yapılmasında yarar bulunmaktadır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

İMKB'nin gelir ve gider faaliyetleri; Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname" nin 15 inci madde hükmüne göre takvim yılı esas alınmak 
suretiyle hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile kesinleşen özel bütçeler 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

Buradaki "Özel Bütçe" kavramına açıklık getirmekte yarar görülmektedir. Yürürlükte 
bulunan 5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu'na göre bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak uhdesine 
tevdi edilen görevi yürütmek üzere konulan, gelir tahsisi yapılarak, bu tahsisten harcama yetkisi 
verilen kuruluş ve çalışma esasları özel kanunlarla düzenlenen; kanuna ekli (5018 sayılı) "Özel 
Bütçeli İdareler" başlıklı (II) sayılı cetvelde İMKB'ye yer verilmemiştir. Bu nedenle İMKB 
"Özel Bütçesi" nin 5018 sayılı yasadaki "Özel Bütçe" kavramına girmediği görülmekte olup, 
İMKB'nin "Özel bütçe ile idare olunması" 91 sayılı KHK'nin 16'ncı maddesindeki Menkul 
Kıymetler Borsalarının gelir kalemleri olarak sıralanan; üye giriş aidatları, yıllık aidatlar, 
kotasyon gelirleri, menkul kıymet tescil ücretleri, disiplin ceza nedeniyle tahsil olunan gelirler, 
kürtaj ücretlerinden ödenecek paylar, yönetim kurulunca belirlenecek paylar ile diğer gelir ve 
bağışlardan sağlanacak gelirler esas alınmak suretiyle yıllık olarak düzenlenmesini ve asli 
faaliyetlerinin gelirleri ile karşılanmasını ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile İMKB'nin takvim 
yılı esas alınmak suretiyle hazırlanarak uygulamaya konulan "Özel Bütçesi" nin kamu bütçesi ile 
bir ilintisi bulunmamaktadır. 

2006 yılı bütçesi 189.108.714 YTL gelir ve 121.461.490 YTL giderle sonuçlanmış, 
67.647.224 YTL gelir gider farkı oluşmuştur. 

İMKB'nin alım, satım ve ihale işleri; İMKB Yönetim Kurulu'nun 20.09.1985 tarih ve 14 
sayılı toplantısında kabul edilen ve SPK'ca onaylanan İMKB "Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliği"nin "Borsanın Ahm-Satım ve İhale İşleri" başlıklı bölümünde yer verilen 46 ve 
takip eden maddelerdeki esaslar çerçevesinde yürütülmekte iken, İMKB'nin; 22.01.2002 tarih ve 
24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2003 tarihinde uygulamaya konulan 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olduğuna dair; Kamu İhale Kurulu'nun 11.03.2004 tarih ve 
2004/DK-D-76 sayılı kararının ve 08.06.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale 

- 2 2 6 -



Genel Tebliğinde İMKB'nin Kamu İhale Kanununa tabi olduğuna dair hükmünün iptaline 
yönelik İMKB'ce açılan davanın Danıştay 13.Dairesinin 27.12.2005 tarih ve 2005/6206 E, 
2005/6207 K sayılı kararı ile esastan reddedilerek 10.04.2006 tarihinde İMKB'ye tebliği üzerine, 
karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde 02.05.2006 tarihinde düzeltme talebinde 
bulunulduğu, yargılamanın denetim tarihi itibariyle (Eylül/2007) sonuçlanmadığı, 01.01.2003 
tarihinden itibaren tedarik işlerinin KİK hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü gözlenmiştir. 

Mevcut yasal düzenleme esasları çerçevesinde 2006 yılında 57.723.221 YTL tutarında 
alım gerçekleştirilmiştir. 

26 Aralık 1985 tarihinde faaliyete geçen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ilk hisse 
senedi işlemleri, 3 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşmiştir. Başlangıçta, 36 Borsa Üyesinin işlem 
yapma yetkisine sahip olduğu piyasada, 41 anonim şirketin hisse senedi işlem görmüştür. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet gösteren hisse senetleri piyasasının 
çalışma esas ve kuralları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesine 
dayanılarak çıkartılan ve 19 Şubat 1996 tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği ile belirlenmiş, sermaye piyasasının 
gelişimine bağlı olarak yönetmelikte çeşitli değişikliklere gidilmiştir. 

Hisse Senetleri Piyasasında Borsa üyesi olan banka ve aracı kurumlar işlem yapmaya 
yetkili kılınmıştır. Piyasada işlem yapacak banka ve aracı kurumların, İMKB'ce hazırlanan ve 
SPK'ca onaylanan "Hisse Senetleri Piyasası Taahhütnamesini" imzalamaları, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen oran ve dönemler esas alınarak hesaplanan teminat tutarını Borsaya 
yatırmaları veya eksik kalan kısmı tamamlamaları ve İMKB Yönetmeliğinde üyelik için 
belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Son 5 yıl itibariyle; 2002 yılında 308, 2003 yılında 305, 2004 yılında 314, 2005 yılında da 
323 hisse senedi, 2 borsa yatırım fonu, 2006 yılında 337 hisse senedi 6 borsa yatırım fonu hisse 
senetleri piyasasında işlem görmüştür. 

2006 yılında işlem hacmi bir önceki yıla göre YTL bazında %20, ABD Doları bazında ise 
%14 artış göstermiştir. 1997-2006 döneminde yıllık işlem hacmi genel olarak artış göstermekle 
birlikte, sadece 2001 yılında, ekonomide yaşanan krize başlı olarak YTL bazında %16, ABD 
Doları bazında %56 oranında düşüş göstermiştir. 

1997-2006 dönemini kapsayan 10 yılda ise endeks YTL bazında, ABD Doları bazında 4 
kat artış kaydetmiştir. 

1997-2006 dönemini kapsayan 10 yıllık dönemde endeks değeri ekonomide yaşanan krize 
bağlı olarak 2000 yılında bir önceki yıla göre YTL bazında %38, Dolar bazında %51 oranlarında, 
2002 yılında da bir önceki yıla göre YTL bazında %25, ABD Doları bazında da %34 oranında 
düşüş kaydetmiştir. 

İMKB temel endeksi olan Ulusal 100 endeksi 2006 yılında bir önceki yıla göre YTL 
bazında %1,7, ABD Doları bazında %6,2 oranında düşüş kaydetmiştir. 2005'teki yüksek 
performansı takiben görülen bu düşüşün ana nedeni, 2006 yılı başında genel olarak gelişmekte 
olan pazarlarda görülen dalgalanmanın negatif etkileridir 
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2006 yılında İMKB'de işlem gören şirket sayısı bir önceki yıla göre %9 oranında artışla 
316 olarak gerçekleşmiş olup, bu şirketlerin 290'ı Ulusal Pazar, 15'i İkinci ulusal Pazar, 3'ü Yeni 
Ekonomi Pazarı, 8'i de Gözaltı Pazarında işlem görmektedir. 

Kotasyon uygulamaları ile ilgili olarak 13/3/1995 tarih ve 22226 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği ile 
yapılmıştır. Yönetmelikte sermaye piyasasında meydana gelen gelişme ve SPK'ca yapılan 
düzenlemeler paralelinde değişikliklere gidilmiş, menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması ile 
ilgili usul ve esaslar son olarak 24.06.2004 tarih ve 25502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Kotasyon Yönetmeliği ile menkul kıymetlerin İMKB kotuna alınması, kotta kalması, 
kottan geçici ve sürekli çıkarılması, Borsa pazarlarında işlem görmesi ve işlemlerin sürekli veya 
geçici olarak durdurulmasına ilişkin esaslarla, menkul kıymetlerin sağlıklı ve etkin bir piyasada 
açıklık ve dürüstlük içinde işlem görmesini sağlamak üzere menkul kıymetleri Borsa kotunda 
bulunan ve/veya Borsa Pazarlarında işlem gören ortaklıkların (şirketlerin) uyması gereken 
kurallar hükme bağlanmıştır. 

2006 yılında 15 şirketin hisseleri halka arz edilmek suretiyle Borsada işlem görmeye 
başlamış, halka arz uygulamalarından yıl içinde 1.239.651.968 YTL kaynak sağlanmıştır. 

İMKB Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinde Borsada kota alınmış menkul 
kıymetler için, pazarların açılmasıyla ilgili hükmü gereğince, Borsa Yönetim Kurulu tarafından 
alınan kararlarla hisse senedi ve tahvil alım-satımı için gerekli olan pazarlar ve ihtiyaç duyulan 
işlem bölümleri kurulmuştur. Bu çerçevede, 18.12.1985 tarihinde alınan bir kararla, tahvil 
işlemleri için resmi pazar ve kot dışı pazar oluşturulmuştur. Bankaların ve aracı kurumların 
Borsa dışında yaptıkları alım-satımların borsaya tescil ettirilmesi işlemine 13.01.1986 tarihinde 
alman Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'nın onayı ile İMKB'nin 9 nolu Genelgesi ile başlanmıştır. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit 
getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini 
sağlayarak, bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak ve bilgi akışını hızlandırmak amacıyla, 
17.06.1991 tarihinde Menkul Kıymetler Piyasası adı altında faaliyete başlamıştır. 

17.06.1991 tarihinde Kesin Alım-Satım Pazarı faaliyete başlamış ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun repo ve ters repo işlemlerine ilişkin düzenlemelerinin ardından da 
17.02.1993 tarihinde Repo Ters Repo Pazarı faaliyete geçirilmiştir. Gayrimenkul sektörünün 
sermaye piyasasına entegrasyonunun sağlanması ve projelerin menkul kıymetleştirme yoluyla 
finansmanının temini amacıyla oluşturulan gayrimenkul sertifikalarının Borsa'da işlem görmesini 
sağlamak amacıyla 13.05.1996 tarihinde kurulan ve 03.06.1996 tarihi itibarıyla Gayrimenkul 
Sertifikaları Pazarı"nda ihraç edilen menkul kıymet bulunmaması nedeniyle işlem 
yapılamamıştır. 

Tahvil ve Bono Piyasası'nda; kesin alım, kesin satım, repo ve ters repo olmak üzere dört 
çeşit işlem yapılmaktadır. 

Tahvil ve bonoların birinci el satışlarının Hazine tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle 
Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören sabit getirili menkul kıymetlerin tamamı ikinci el 
piyasasına ait bulunmaktadır. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda; menkul 
kıymetlerden YTL ya da döviz cinsinden ödemeli olmak üzere devlet tahvili, hazine bonosu, 
kupon ve anaparaları ayrılabilir tahvillerin kupon ve anaparaları, gelir ortaklığı senetleri, özel 
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sektör tahvilleri ve TCMB likidite senetleri işlem görmektedir. Repo Ters Repo Pazarı'nda ise, 
devlet tahvilleri ve hazine bonoları ile TCMB likidite senetleri işlemlere konu edilmektedir. 

2002 yılına göre 2006 yılında Borsa'nın Tahvil ve Bono Piyasası pazarlarında işlem 
yapma yetki belgesine sahip olan ve işlem yapan aracı kuruluşların sayıları (banka), Kesin 
Alım-Satım Pazarı da %29,3 ve Repo Ters Repo Pazarında %29,8 oranında azalmıştır. Yetki alan 
aracı kurum(Anonim şirketler) sayısı ise, Kesin Alım-Satım Pazarında %11,2 oranında ve Repo 
Ters Repo pazarında % 15,2 oranında azalmıştır. Ayrıca, yetki alan aracı kuruluşlarda yetki 
kullanım oranlarının genel olarak, bankalarda arttığı ve buna karşılık aracı kurumların kullanım 
oranlarının düştüğü görülmektedir. 2002 yılından itibaren yetkili banka ve aracı kurum sayısının 
azalmasında ve yetkili aracı kuruluşlardan bankaların yetkilerini kullanma oranlarının 
yükselmesinde, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alınan ekonomik tedbirlerden 
sonra daha sağlıklı yapıda olan kuruluşların faaliyetlerine devem edebilmeleri etkili olmuştur. 

2002-2005 yılları arasında Borsa'nın Tahvil ve Bono Piyasası Pazarlarında aracı 
kuruluşların yaptıkları işlemlerin hacim bazında dağılımında bankaların payı yükselmesine 
karşılık aracı kurumların payında düşüş olmuştur. Pazarlarda yapılan işlemlerin %80' ne yakın 
bir kısmı bankalara ait bulunmaktadır. Bu durum, hizmetin verilmesinde bankalann daha geniş 
imkanlara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Aracı kuruluşlar sabit getirili menkul kıymet işlemlerini İMKB bünyesindeki pazarlannda 
yapabildikleri gibi, kendi aralarında özel bir düzenlemeye tabi olmadan da yapabilmektedirler. 
İMKB'de işlem gören veya kaydında olan menkul kıymetler ile ilgili olarak, aracı kuruluşların 
İMKB dışında gerçekleştirdikleri menkul kıymet alım ve satım işlemlerini yürürlükteki mevzuat 
hükümleri gereğince, İMKB'ye tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

2002 yılında İMKB'nin, banka ve aracı kurumların Borsa dışında gerçekleştirdikleri 
menkul kıymet işlemleri nedeniyle tahsil ettiği toplam "tescil ücretleri", Tahvil ve Bono 
Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden üyelerden tahsil edilen toplam "borsa 
paylarından" yüksek olmasına karşılık, 2002 yılından itibaren tahsil edilen borsa payının toplam 
gelirler içindeki oranı ve tutarının arttığı, Borsa payı gelirlerinin 19.463.997 YTL'den 50.839.791 
YTL'ye yükseldiği buna karşılık tescil ücretlerinin ise 21.782.710 YTL'den 19.569.347 YTL'ye 
düştüğü görülmüştür. 

Borsa paylarının artmasında, 2002 yılı ve sonrasında Tahvil ve Bono Piyasası Otomatik 
Alım Satım Sisteminin etkin şekilde kullanılmaya başlanması, 2001 ekonomi krizi sonrası banka 
ve aracı kurumların daha güvenli olduğu kanaatinin güçlenmesi nedeniyle, işlemlerini Borsa 
dışında gerçekleştirmek yerine, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda yapmayı tercih etmeleri etkili 
olmuştur. 

2002-2006 yıllarında Borsa pazarlarında gerçekleştirilen işlemlerin hacminin düzenli 
olarak artarak toplam 838.521 milyon YTL'den 2.920.562 milyon YTL'ye yükseldiği, borsa dışı 
işlemlerin hacminin de toplam 546.256 YTL'den 705.823 YTL'ye yükseldiği, ancak, artış 
oranlarının Borsa pazarlarındaki artış oranlarının altında kaldığı görülmektedir. İşlem hacmi 
içinde Borsa'nın payının yükselmesinde 2001 yılında yaşanan olayların neticesinde Borsa'ya 
olan güvenin artması etkili olmuştur. 
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2002-2006 yılları arasında İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında 
yapılan işlemlerin tamamı devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) ait bulunmaktadır. DİBSTer 
2002-2006 yılları arasında %273,9 oranında artmıştır. 2002 yılında yapılan işlemlerin %68,4'ü 
bonolara ve %31,6'sı tahvillere ait olmasına karşılık, 2006 yılında toplam işlem hacmi içinde 
bonoların payı %7,8'e düşmüş ve tahvillerin payı %92,2'ye yükselmiştir. Yapılan işlemlerin 
yapısındaki değişimde, Devlet İç Borçlanmalarında uzun vadeli kaynak sağlanmasına yönelik 
politikaların uygulanması etkili olmuştur. 

2002-2006 yılları arasında Borsa Dışı Kesin Alım Satım işlem hacminin, %88,17'i 
DiBS'lere, %11,81'i yabancı menkul kıymetlere ve %0,02'si de özel sektör tahvillerine ait 
bulunmaktadır. Borsa Dışı Kesin Alım Satım işlemlerinde bonoların toplam işlem hacmi 
içindeki payı düşmüştür. Ayrıca, 2001 yılından sonra bu pazarda özel sektöre ait sabit getirili 
senetler ilk kez 2006 yılında işlem görmüştür. Yabancı menkul kıymetlerin Borsa Dışı Kesin 
Alım Satım işlem hacmi içindeki payı 2002 yılında %17,5 iken, 2004 yılında % 19,2'ye 
yükselmiş ve 2006 yılında da %11,8'e düşmüştür. 

2002-2006 yılları arasında istikrarlı bir büyüme trendine sahip olan Tahvil ve Bono 
Piyasası'nda, 2002-2005 yıllarında İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım 
Pazarındaki işlem hacminde daha büyük bir oranda olmak üzere, Borsa Dışı Kesin Alım Satım 
işlemlerinde artışın olduğu, ancak, 2006 yılında ise düşüşün yaşandığı görülmektedir. 2006 
yılında devlet tahvili ve hazine bonoları alım satım kazançları ve faiz gelirlerine getirilen stopaj 
işlem hacminde bir miktar düşüşe neden olmuştur. Kesin Alım Satım İşlemleri hacmindeki 
düşüşte , yatırımcıların Repo piyasasına yönelmesi etkili olmuştur. 

2002 yılında Repo Ters Repo işlem hacmi içinde İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-
Ters Repo Pazarının payı % 64,1 ve Borsa Dışı Repo-Ters Repo işlem hacminin payı %35,9 
iken, 2006 yılında İMKB'nin payı %83,7'ye yükselmiştir 

İstikrarlı bir büyüme trendine sahip olan Repo- Ters Repo Pazarı'nda, 1999 yılı ortasında 
yeni alım satım sisteminin devreye alınması ve üyelerin emirlerini kendi merkezlerinden Borsaya 
ileterek işlem yapabilme imkanına kavuşmaları ve 2001 ekonomik krizi sonrası banka ve aracı 
kurumların repo işlemlerini daha güvenli bir ortamda yapmayı tercih etmeleri nedeniyle, Borsa 
bünyesinde yapılan işlemlerin hacmi artırmıştır. 2001 yılı ekonomi krizinin etkileri tamamen 
kalkmasına rağmen, yukarda belirtilen nedenlerden dolayı Borsa dışı repo işlem hacmi yeterli bir 
artış eğilimine girememiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 30.01.1995 tarih ve 95/6571 sayı ile aldığı, 01.04.1995 tarih ve 
22245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest 
Bölgesi Kurulmasına Dair Kararı'na" istinaden İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest 
Bölgesi kurulmuştur. 

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Kurulmasına Dair Karar'ın 
yürürlükten kaldırılmasına dair 11342 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 22.12.2006 Tarih ve 26384 
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek üzere, 
İMKB Yönetim Kurulu'nun 04.04.1995 tarih ve 461 sayılı toplantısında alınan 1 no'lu karar 
esas alınarak İMKB Uluslararası Pazar'ı kurulmuştur. 

İMKB bünyesinde kurulan Uluslararası Pazar Müdürlüğü faaliyetine 2006 yılında son 
verilen Uluslararası Pazar Müdürlüğünün yerine kapanış sürecinde eşzamanlı olarak kurulan 
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Yabancı Menkul Kıymetler Müdürlüğü faaliyetlere devam etmiştir. İMKB Başkanlığı'nca 
24.02.2006 tarihinde yayımlanan 875 nolu iç genelgesinde ise; Uluslararası Pazar 
Müdürlüğü'nün tasfiye edildiği, yerine Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü'nün 
kurulduğu ve Uluslararası Pazar Yönetmeliği' ne ilişkin uygulamaların yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü tarafından aynen 
yürütülmesine karar verildiği, belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulunun 27.12.2006 tarihindeki toplantısında aldığı kararların 10.01.2007 tarih 
ve 258 sayılı Genelge ile yayımlanması ile İMKB Uluslararası Pazarın faaliyeti sonuçlandırılmış 
ve Başkanlığın üyelere gönderdiği 06.04.2007 tarih ve 261 sayılı genelge ile de İMKB Yabancı 
Menkul Kıymetler Piyasası resmen faaliyete başlamıştır. Yukarıdaki açıklamalardan da 
anlaşıldığı üzere 10.01.2007-06.04.2007 tarihleri arasındaki dönemde herhangi bir faaliyet 
olmamıştır. 

Uluslararası Pazar'ın bünyesinde; eurotahviller (eurobond) üzerinde kesin alım-satım ve 
repo ters repo işlemlerinin yapıldığı "Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası" ve yabancı hisse 
senetlerinin depo sertifikalarının işlem gördüğü "Depo Sertifikaları Piyasası", Pazar kapsamında 
yabancı yatırım fonları katılma paylarının işlem göreceği 29 "Yabancı Yatırım Fon Piyasası" 
kurulmuştur. Ancak, Yabancı Yatırım Fon Piyasası" kurulmasına ilişkin gerekli mevzuat 
altyapısı oluşturulmasına karşın Piyasanın faaliyete geçmediği görülmüştür. 

Borsa üyesi banka ve aracı kurumlardan işlem yetkisi alanlar Pazar'da işlem 
yapabilmektedir. 

İlk Türk depo sertifikası Amerikan Depositary Receipts (ADR) 1990 yılında Net 
Holding'in hisse senetlerini temsilen çıkarılmıştır. 2002-2006 yılları arasında Depo Sertifikaları 
Piyasası kotunda olan OJSC Kazkommertsbank depo sertifikaları ile ilgili olarak üyeler 
tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

18.02.1997 tarih ve 549 sayılı İMKB Yönetim Kurulu toplantısında ( Karar no:22-23) 
alınan kararlar ile daha önce T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışı mevzuata göre 
uluslararası piyasalarda ihraç edilen 40 adet Türk Eurotahvilin Borsa kotuna alınması 
kararlaştırılmış, Piyasa'nın işlem görme ve takas esasları 18.02.1997 tarih ve 71 NoTu sayılı 
Genelge ile belirlenmiş, 24.02.1997 tarihinde bu tahvillerin işleme açılması ile de Uluslararası 
Tahvil ve Bono Piyasası faaliyete geçmiştir. 07.02.2002 tarih ve 170 sayılı Genelge ile Piyasa 
yeniden yapılandırılmıştır. 

Bu Piyasa'da, Hazinece çıkarılmış Eurotahvillerin "Kesin Alım-Satım" işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Pazarı Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası'nda 2006 yılında 
20.923.221 ABD Doları tutarında kesin alım satım işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Aynı menkul kıymetlerin "Repo-Ters Repo" işlemlerine konu olması için gerekli mevzuat 
düzenlemeleri yapılmış, ancak, herhangi bir işlemin gerçekleşmemiş olması nedeniyle, İMKB 
Yönetim Kurulu repo ters repo işlemlerine ilişkin 84 nolu Genelge'yi 29.06.2006 tarih ve 252 
sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırmıştır. 

İMKB Yönetim Kurulu'nun 24.06.1997 tarih ve 564/18 nolu toplantısında alman karar ile 
yurtdışında kurulu bulunan yatırım fonu/ortaklığı paylarının İMKB Uluslararası Pazar'da işlem 
görmesine yönelik olarak Uluslararası Pazar bünyesinde "Yabancı Yatırım Fonları Piyasası" 
kurulması kararı alınmıştır. 07.07.1997 tarih ve 77 no Tu Genelge ile kurulan İMKB Uluslararası 
Pazar Yabancı Yatırım Fonları Piyasası muhtelif nedenlerden dolayı hiç faaliyete geçmeden 
29.06.2006 tarihinde yayınlanan 252 no'lu Genelge ile kapatılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'ye gönderdiği 01/10/2007 tarih ve 
B.02.1.SPK.0.65-234/24629 sayılı yazısı ekinde; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 2007-
2012 dönemine ilişkin oluşturulan Eylem Planı bildirilmiştir. Eylem Planında, rekabet gücünün 
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arttırılması, finansal sistemin geliştirilmesi için, Kasım 2007-Aralık 2008 döneminde İMKB'ye, 
Azerbaycan-Bakü Borsası, Kırgız Borsası, Gürcü Borsası ve (Bosna-Hersek) Sarajevo Borsası 
ile ortak işlem platformu oluşturma, ortak işletme ve birleşme/satın alma konuları hedef olarak 
verilmiştir. 

V - YATIRIMLAR: 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının; yıllık olarak hazırlanarak uygulamaya konulan 
özel bütçesindeki gelirleriyle finanse edilen 2006 yılı yatırım programında yer alan projeleri 
için, ayrılan ödenekler ve harcama tutarları incelendiğinde; devam eden yatırımlar için 
5.518.356 YTL ödenek tefrik edilmesine karşılık 564.564 YTL harcamanın yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

Yeni projeler için ise 11.403.197 YTL ödenek ayrılmasına karşılık herhangi bir 
harcamanın yapılmağı izlenmişti 

VI. İŞTİRAKLER 

İMKB'nin üçü yurtiçinde, ikisi yurtdışında olmak üzere anonim şirket statüsündeki beş 
kuruluşta iştiraki bulunmaktadır. 

İMBK'nin yurt içinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası (VOBAŞ) A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)A.Ş'ye ., yurt dışında ise 
Kırgız Menkul Kıymetler Borsası (KMKB)A.Ş. ve Bakü Menkul Kıymetler Borsası 
(BMKB)A.Ş., sermayesine iştirak ettiği görülmüştür. 

2006 yılında yurt içi iştiraklerden 7.063.027 YTL ve yurt dışı iştiraklerden ise 13.471 
YTL elde edilmiştir. 

VII. ÖNERİLER: 
A) Aşağıdaki önerilerin, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere 

gündemde kalması kararlaştırılmıştır: 

1- 1999 yılında meydana gelen depremlerin sebebiyet verdiği olumsuzluklardan sonra; 
zamanı belirlenemeyen, ancak yetkili kurumlar ve uzmanlarca ölçeğinin yüksek şiddette 
gerçekleşeceği ve olumsuz sonuçlar doğuracağı açıklanan olası bir depreme karşı, İTÜ ile yapılan 
işbirliği sonucunda; İMKB idare binasında güçlendirilmesi gerekli görülen 22736 m 2 alanla ilgili 
olup, Eylül 2007 tarihi itibariyle uygulama safhasına konulamadığı gözlenen projenin; can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından ivedilikle uygulamaya konulması, 

2- İletişim ve bilgi teknolojilerindeki süratli değişimlerle dünyada "globalleşen fınans 
piyasalarında" yerli ve yabancı yatırımcılara menkul kıymetler piyasalarını sevk ve idare ederek 
hizmet üreten; İMKB'nin esas faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisi için stratejik önem taşıması 
nedeniyle, asli faaliyetlerinin yürütülmesine esas; malzeme, tesis ve yapım işleri ile bunların 
nitelikli bakım ve onarımlarına yönelik hizmet alımlarının, 4734 sayılı KİK'nın istisnalar başlıklı 
3 'üncü madde kapsamına alınması için yetkili merciler nezdinde girişimde bulunulması. 
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B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 
kararlaştırılmıştır: 

1-İMKB'nin teşkilatlanmasına, personelinin statüsüne, hak ve yükümlülüklerine ilişkin 
düzenlemelerin yönetmeliklerle gerçekleştirildiği, uygulamada karşılaşılan sorunların çeşitli 
kamu kurumlarından alınan görüşlerle aşılmaya çalışıldığı, mevcut durumun Borsa faaliyetlerinin 
yürütülmesini de etkiler hale gelmeye başladığı, Borsalarla ilgili genel düzenleme olan 91 sayılı 
KHK, 1983 yılından bu yana kanunlaşmadığı halde, piyasa işleyişinin zorunluluğu olarak 
gerçekleştirilen ceza uygulamaları da dikkate alınarak; 

-İMKB'nin hukuki statüsünün netleştirilmesini ve çağdaş borsacılık faaliyetlerinin 
gerektirdiği yapının sağlanmasını, 

-İMKB tarafından piyasadaki uygulamaların şeffaf ve güvenilir olması için 
gerçekleştirilen ceza uygulamalarının, Anayasanın ve çağdaş hukuk devletinin suç ve cezalara 
ilişkin temel ilkeleri doğrultusunda, hangi eylemin suç sayılacağının ve suça ilişkin cezaların 

.yasayla belirlenmesini teminen, İMKB ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin bir an evvel 
gerçekleştirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması 

2-Yüksek Denetleme Kurulu Raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 30.05.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 

kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 67.647.224,25 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider 
hesabı 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Önceki dönem (YTL) Cari dönem (YTL) 

I- Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 35.133.929,49 82.421.273,66 

B-Menkul kıymetler 335.268,45 604.244,13 

C-Alacaklar 8.548.527,65 9.133.611,02 

1 -Faaliyetlerden alacaklar 8.208.162,28 8.800.660,37 

a)Kotasyon ücretleri alacaklan 188.182,56 371.769,36 

b)Üyelerden alacaklar 7.299.586,43 7.709.254,97 

c)Veri dağıtım firmalarından alacaklar 720.393,29 719.636,04 

2-Diğer çeşitli alacaklar 340.365,37 332.950,65 

a) Resmi dairelerden alacaklar 333.036,13 333.036,13 

b)Diğer alacaklar 7.329,24 (85,48) 

D-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tah. 1.257.530,65 1.557.523,96 

E-Diğer dönen varlıklar 1.146.579,61 802.065,62 

Dönen varlıklar toplamı (I) 46.421.835,85 94.518.718,39 

II- Duran varlıklar 

A- Alacaklar 7.383,40 7.254,11 

B- Diğer alacaklar 87.155.681,00 84.296.775,64 

1-İştiraklerden alacaklar 87.130.715,77 84.271.810,41 

2-İdari takipteki alacaklar 24.965,23 24.965,23 

3-Şüpheli alacaklar 1.029.974,76 2.042.121,28 

4-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (1.029.974,76) (2.042.121,28) 

C-Mali duran varlıklar 38.863.875,30 41.678.787,68 

1-İştirakler 38.863.875,30 41.678.787,68 

D-Maddi duran varlıklar 133.615.645,51 133.705.278,99 

I-Maddi duran varlıklar (brüt) 149.701.978,01 151.828.083,24 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (42.271.630,57) (44.869.666,68) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 26.185.298,07 26.746.862,43 

4-Verilen avanslar 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 129.246,48 162.848,75 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 1.840.880,18 2.026.104,01 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 
F-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 

(1.711.633,70) 

287,31 

(1.863.255,26) 

323,00 

Duran varlıklar toplamı (II) 259.772.119,00 259.851.268,17 

Aktif (varlıklar) toplamı (I+II) 306.193.954,85 354.369.986,56 
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) Önceki dönem (YTL) Cari dönem (YTL) 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Borçlar 1.020.264,66 2.511.398,37 

B- Diğer borçlar 13.196.421,88 44.129,57 

C-Öd. vergi ve diğer yükümlülükler 7.271.951,20 25.075.630,21 

1-Öd. vergi ve fonlar 6.335.471,73 7.098.056,68 

2-Öd. sosyal güvenlik kesintileri 934.770,20 974.589,50 

3-Ödenecek diğer yükümlülükler 1.709,27 17.002.984,03 

D-Borç ve gider karşılıktan 35.206.080,24 19.784.426,15 

1-Diğer borç ve gider karşılıkları 35.206.080,24 19.784.426,15 

E-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuktan 3.362,06 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (1) 56.694.717,98 47.418.946,36 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Borçlar 47.599,61 84.124,22 

B-Borç ve gider karşılıkları 29.452.532,68 31.119.689,42 

I-Kıdem tazminatlan ve hizmet ikr.karşılıklan 29.452.532,68 31.119.689,42 

a)Kıdem tazminatı karşılıktan 8.800.646,40 9.624.015,65 

b)İhbar öneli karşılıklan 5.058.856,48 4.872.897,00 

c)Hizmet ikramiyesi karşılıklan 15.593.029,80 16.622.776,77 

C-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (II) 29.500.132,29 31.203.813,64 

III- Özkaynaklar 

A-Sermaye yedekleri 84.427.601,01 84.427.468,16 

1-M.D.V. yeniden değ. artışlan 83.390.613,64 83.390.480,79 

2-İştirakler yeniden değ. artışlan 914.344,45 914.344,45 

3- Diğer sermaye yedekleri 122.642,92 122.642,92 

B-Geçmiş yıl gelir gider farkı 108.911.729,40 123.672.534,15 

C- Cari yıl gelir gider farkı 26.659.774,17 67.647.224,25 

Özkaynaklar toplamı (III) 219.999.104,58 - 275.747.226,56 

Pasif (kaynaklar) toplamı (I+II+III) 306.193.954,85 354.369.986,56 

- 2 3 5 -



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
2006 Yılı Gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

104.212.349 

85.063.271 

19.149.078 

117.156.017 

95.023.634 

22.132.383 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

(52.710.162) (46.942.707) 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

51.502.187 70.213.310 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

23.752.102 70.891.842 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

(7.909.344) (9.056.024) 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

(40) (40) 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

67.344.905 132.049.088 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

671.696 1.060.855 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 

(41.356.827) (65.462.719) 

A -Faaliyet gelirleri 

1 - Yasal gelirler 

2- Sair faaliyet gelirleri 

B- Genel yönetim giderleri (Faaliyet giderleri) (-) 

Faaliyet gelir- gider farkı (faaliyet karı) 

C- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

D - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

E- Finansman giderleri (-) 

Olağan (gelir- gider farkı) kar 

F- Olağan dışı gelir ve karlar 

G- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem gelir- gider farkı ( karı veya zaran) 26.659.774 67.647.224 
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SAYI: 9 
İSTANBUL ALTIN BORSASI'NIN 1997-2005 DÖNEMİNE AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

İstanbul Altın Borsası'nın 1997-2005 dönemine ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 28/05/2008 tarihli 23'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 

Türkiye'de içerdiği sosyal değer ve ekonomik potansiyel açısından belirleyici bir gücü 
olan altının finansal sisteme katılması uzun bir süreci kapsamaktadır. Altının ekonomik bir 
değer olarak finansal sisteme dahil edilmesi 1980 sonrasında Türk ekonomisinde gerçekleşen 
liberalleşme süreci sonunda ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin dış dünyaya açılması, 
sermaye hareketlerinin teşvik edilmesi, toplam tasarrufların artırılarak ekonomiye kanalize 
edilmesi ve gelişme potansiyeli olan sektörlerden altın sektörü de yapılan yasal 
düzenlemelerle kurumsal bir kimlik kazanmıştır. 

1980'li yıllara kadar olan altın ticareti, yasadışı yollardan yapılan ithalatla artarak 
devam etmiştir. 1983 ve 1984 yıllarında altın ithali belirlenen esaslara uymak kaydıyla serbest 
bırakılmıştır. Yine aynı kararlarda altının ve döviz kurlarının TL karşısındaki değerlerinin 
tespitinde T.C. Merkez Bankası'na yetki verilmiştir. 

Bu kararlar doğrultusunda T.C. Merkez Bankası 1984 yılında Türk Lirası Karşılığı 
Altın Piyasası'nı kurmuştur. Bu Piyasa'da T.C. Merkez Bankası tarafından ithal edilen altınlar 
yurt içindeki şahıslara Türk Lirası karşılığı satılmıştır. Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararla sermaye hareketleri serbestleştirilerek mali sistemin önemli bir 
parçası olan kıymetli madenler tanımlanmış, işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatının 
sadece Merkez Bankası ve İAB üyelerinin yapabileceğine ilişkin esaslar getirilmiştir. 

30.07.1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 40. maddesinde "Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, 
özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartlan altında kolayca 
alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan 
tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. 

Borsalar özel bütçe ile idare olunur. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçeleri ve personel 
kadrolan yönetim kurullarının teklifi üzerine genel kurullannca kesinleştirilir. 

- 2 3 7 -



Kurul, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı diğer teşkilatlanmış 
piyasaların kuruluşuna ve bunların güven, açıklık ve kararlılık içinde faaliyet göstermesinin 
sağlanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

Kurul, borsaların ve sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı 
teşkilatlanmış diğer piyasaların izleme ve denetim merciidir." hükmü yer almaktadır. 

13.05.1992 tarih ve 21227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3794 sayılı kanunla, 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa "Kambiyo ve Kıymetli Madenler Borsaları" başlıklı 
40/A maddesi eklenerek İAB'nın kuruluşuna ilişkin hukuki çerçeve çizilmiştir. Sözkonusu 
40/A maddesinde "Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaları kurmaya, bunların çalışma 
esaslarını tespite, bu borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek bu 
borsaların ve aracılarının izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık 
yetkilidir" denilmektedir. 

1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Karar'da 
yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracı serbestleştirilmiştir. 
Altının liberalleştirilmesi yönünde alınan kararlarla ithal ve ihraç aşamasında kolaylıklar 
getirilmiştir. Altın konusundaki bu gelişmeler, yurtiçi fiyatlarıyla dünya fiyatları arasındaki 
aleyhte farkın azalmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlamıştır. Sektörün yurt dışı rekabet 
şansının artmasıyla ithal edilen altın işlenerek hem yurt içindeki talebi karşılamaya hem de 
yurt dışına ihracat yapılmasına imkan verecek bir büyüme trendine girmiştir. 

1981 tarihli 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun yukarıda belirtilen 40. maddesi, 
18.12.1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4487 sayılı karar ile 
değiştirilmiştir. Değişik 40. maddede özetle; sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği 
borsaların, özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak bunların kamu tüzel 
kişiliğini haiz kurumlar olduğu, borsaların mallarının devlet malı hükmünde bulunduğu, bu 
kanuna göre kurulan borsaların özel bütçe ile idare olunacağı, kurulun bu madde 
kapsamındaki borsaların, piyasaların ve diğer teşkilatlanmış piyasaların izleme ve denetim 
mercii olduğu Borsa gelirlerinden SPK'na aktarılacak paylan ile ilgili hükümlere yer 
verilmiştir. 

Altın sektöründe yaşanan bu hızlı büyüme ekonomik açıdan büyük bir potansiyel 
taşıyan altın konusunda yeni kararlar alınmasını hızlandırmıştır. Alınan yeni kararlarla altında 
yeniden yapılanmaya yönelik gelişmeler amaçlanmıştır. 

Yeniden yapılanma sürecinde altına yönelik model, altın tasarruflarının mali yapıya 
kazandırılarak ekonomik yatırımlara kanalize edilmesi olmuştur. Bunun yanında altına dayalı 
finansal bir sistemin geliştirilmesi, bu sistem için Altın Borsası'nın kurulması, altın 
bankacılığının geliştirilmesi, kuyumculuk sektörünün desteklenmesi ve son aşama olarak da 
Altın Rafinerisi hedeflenmiştir. 

Süreçte en önemli gelişme Altın Borsası'nın kurulmasıyla altının örgütlü bir piyasada 
işlem görmesidir. Altın Borsası, altının finansal sisteme kazandırılmasında, altına dayalı 
yatırım araçlannın geliştirilmesinde ve uluslararası boyut kazanmasında gereklilik arz 
etmiştir. Altın Borsası'nın varlığı, fiyatların dünya fiyatlan ile paralel hale gelmesini, ithal 
edilen altınların genel kabul gören saflık ve standartta olmasını ve altının kayıt altına 
alınmasıyla sistemin şeffaf bir yapı kazanmasını sağlamıştır. 

Altın Borsası'nın kurulmasının yanı sıra altın bankacılığı konusunda gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelerle tasarruf edilen altının mali sisteme kazandırılmasına yönelik kararlar 
alınmıştır. 1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan 
değişiklikle Altın Borsası Aracılık Yetki Belgesi bulunan bankalann altın ithalatı yapmalarına 
imkan tanınmıştır. 1994 yılında aynı Karar'da yapılan değişiklikle bankalann yanında yetkili 
müesseseler ve kıymetli maden aracı kurumlarına da altın ithal etme yetkisi verilmiştir. 
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Altın depo hesapları ve altın kredileriyle ilgili olarak ise, Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da 1993 yılında yapılan değişiklikle bankaların altın depo 
hesabı açmaları konusunda yetki verilmiştir. Yine aynı Karar'da 1995 yılında yapılan 
değişiklikle altın depo hesaplarının esasları tespit edilmiş, yurtdışından altın kredisi 
sağlanarak yurtiçinde kredi kullandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Altın sektöründeki yeniden yapılanma çalışmalarıyla, altın piyasasının 
kurumsallaşması ve altına dayalı yeni araçların geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu 
konudaki en önemli gelişme İstanbul Altın Borsası'nın kurulmasıdır. Mevcut Kapalıçarşı 
Piyasası'nın yanı sıra Altın Borsası'nın kurulması ile birlikte sektör teşkilatlı bir yapı ve 
uluslararası boyut kazanmıştır. Rekabetçi fiyat oluşumuyla birlikte maliyetlerin yapısı makul 
bir seviyeye ulaşmıştır. Altın Borsası'nın kurulması piyasada devam edecek bir gelişim 
sürecini başlatmış, altına dayalı mali araçların çeşitlenmesi için de zemin hazırlanmıştır. 

03.04.1993 tarih 21541 sayılı Resmi Gazetede "Kıymetli Madenler Borsalarının 
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik" yayımlanarak Borsanın kuruluş, 
yönetim, çalışma, gözetim ve denetim esasları bu yönetmelikle düzenlenmiştir. 16.10.1993 
tarih ve 21730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi 
Verilme Esaslan İle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş Ve Faaliyet 
Şartlarına İlişkin Yönetmelik" ile üye aracı kuruluşlara ilişkin esaslar belirlenmiştir. 
13.02.1994 tarih ve 21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İAB Yönetmeliği ile Altın 
Borsasının görev ve yetkileri belirlenmiş olup, Borsa fiilen 26.07.1995 tarihinde faaliyete 
başlamıştır. 

Altın Borsasında işlem görecek altın standartları ve rafinerileriyle ilgili olarak da 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan tebliğlere göre işlem yapılmaktadır. 

Altın piyasası, Borsa üyesi aracı kurumlar tarafından ithal edilen işlenmemiş altın 
üzerine işlemlerin yapıldığı bir piyasadır. 

Borsada 15.08.1997 tarihinden itibaren faaliyete geçen Vadeli İşlemler Piyasası ise 
standart vade ve miktarlarda, nitelikleri önceden hükme bağlanmış vadeli altın ve döviz 
sözleşmelerinin işlem görmesi amacıyla oluşturulmuş bir piyasadır. Vadeli İşlemler İzmir 
Borsası tarafından yapılacağından 31.01.2006 tarihi mesai saati sonu itibariyle vadeli 
piyasanın faaliyetine son verilmiştir. Gümüş ve Platin 9 Temmuz 1999, standart dışı altın 15 
Ekim 1999 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. Diğer taraftan; 24.03.2000 
tarihinden itibaren Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası oluşturulmuştur. 

Güney Afrika Cumhuriyeti öncülüğünde 05.11.2002 tarihli deklarasyon ile 
oluşturulan, dünya elmas ticaretinin kontrol altına alınması çatışma bölgelerinden çıkarılan 
ham elmasın yasadışı ticaretinin önlenmesini amaçlayan, üyeleri arasında AB ülkeleri, ABD 
ve 31.05.2003 tarihinde üyelik için müracaat eden Türkiye'nin de üyeliğe kabul edildiği, 47 
üyeden oluşan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi oluşturulmuştur. Bakanlar Kurulunun 
2006/11115 sayılı "Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 
Karar" 31.10.2006 tarih ve 26332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu karar ile ham 
elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika Sistemi çerçevesinde yürütmeye 
ve ibraz edilen sertifikaların Kimberley sürecine ilişkin belgelerde belirtilen asgari standartları 
taşıyıp taşımadığını incelemeye, katılımcı ülke ihracat otoritesi nezdinde sertifikaların teyidini 
almaya ve sertifika düzenlemeye İAB yetkili kılınmıştır. 

31.12.2005 tarihi itibariyle İAB'nın Kıymetli Madenler Piyasasında 54 üye 
bulunmaktadır. Ödünç piyasa üye sayısı 7'dir. Üye olmanın ön şartı, Hazine Müsteşarlığından 
"Altın Borsası Üyelik Belgesi" almaktır. Üyelik için ilgili kuruluşlann üyelik belgeleriyle 
birlikte Borsaya başvurması ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine karar verilmesi 
gerekmektedir. 
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İstanbul Altın Borsası' nin (İAB) 1997-2005 dönemine ilişkin toplu bilgiler aşağıda 
gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler ö i ç u n 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Öz Kaynaklar YTL 228.807 400.557 693.437 865.759 1.018.977 1.206.247 1.251.521 1.827.119 2.984.799 

Yabancı Kaynaklar . .. 159.501 207.181 251.847 251.096 189.269 201.138 319.926 215.084 158.238 

Maddi Duran Varlıklar 24.901 50.411 76.409 116.875 117.660 117.337 218.434 206.024 214.097 

Birikmiş Amortismanlar " " 4.184 6.753 16.796 29.648 49.158 63.808 79.070 106.024 135.423 

Operasyonel Gelirler 324.560 513.734 980.836 1.279.739 1.357.433 2.230.003 3.617.495 4.339.088 4.951.798 

Mal ve hizmet alımı . . 212.705 113.753 310.261 489.500 664.179 1.030.019 1.178.015 1.048.097 1.050.760 

Kıymetli Madenler Piyasası 
Üyeleri 

tüzel 
kişi 54 51 57 54 50 52 51 51 54 

Altın İşlemleri Miktan kg 291.488 439.280 491.474 429.170 144.742 143.066 237.374 280.814 328.752 

İthalat Kg 185.882 156.890 107.340 205.300 103.485 128.905 213.642 250.930 269.489 

Gümüş İşlemleri Miktan kg 69.226 187.110 160.250 216.739 272.230 318.000 362.820 

İthalat Kg 40.500 113.420 59.400 139.109 155.500 209.500 207.900 

Kıymetli Madenler Ödünç 
Piyasası Üyeleri 

tüzel 
kişi - - 12 12 10 9 8 7 

Kıymetli Madenler Ödünç 
Piyasası İşlemleri Kg - 28 42 101 96 100 250 

Vadeli İşlemler Piyasası 
Üyeleri 

tüzel 
kişi 31 29 28 26 22 17 17 17 13 

Vadeli İşlemler Piyasası 
işlem değeri Usd/Ons 13.51 1.486,15 833.443,70 1.197.131,30 1.188.477,59 971.071,66 

Personel Sayısı (Yıl Sonu) Kişi 50 49 54 51 46 49 54 51 50 

Personel İçin Yapılan Tüm 
Giderler YTL 202.953 400.815 764.529 1.086.124 1.226.171 1.538.930 2.656.875 2.787.929 2.970.186 

Gelirler YTL 605.504 934.592 1.432.702 1.811.522 2.240.627 3.060.494 4.188.777 4.777.736 5.455.974 

Giderler YTL 438.059 762.842 1.139.822 1.639.201 2.087.409 2.873.22S 4.143.502 4.202.139 4.298.294 

Dönem Gelir-Gider farkı YTL 167.444 171.750 292.880 172.322 153.219 187.270 45.275 575.598 1.157.680 

Bilanço Gelir fazlası YTL 228.807 400.557 693.437 865.759 1.018.977 1.206.247 1.251.521 1.827.119 2.984.799 

(*) Tüm parasal değerler YTL'na dönüştürülmüştür. 

II.İDARİ BÜNYE : 

A- Mevzuat: 

28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40. maddesine 
29.04.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanunla eklenen 40/A maddesi hükmüne dayanarak 
03.04.1993 tarih ve 21541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kıymetli Madenler 
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, 
kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının; açık, düzenli 
serbest rekabet şartları ile güven ve istikrar içinde alınıp satılmasını sağlamak, fiyatları tespit 
ve ilan etmek amacıyla ve 13.02.1994 tarih ve 21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İAB 
Yönetmeliği ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan Altın Borsası, yetkilerini 
kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve 
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denetimine tabi olan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumdur. Borsa 26.07.1995 tarihinde 
faaliyete başlamış olup teşkilatlanma ile ilgili yönetmeliği, 30.04.2003 tarih ve 25094 sayılı 
Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. 

B- Teşkilat: 

1993 tarihli Genel Yönetmeliğin 6. maddesi, 1994 tarihli İAB Yönetmeliğinin 4. 
maddesi ve 2003 tarihli İAB Teşkilat Yönetmeliğinin 9. maddesine ve bu yönetmeliğin eki 
organizasyon şemasına göre Borsanın organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu ve Borsa Başkanından oluşmaktadır. 

Borsa Genel Kurulu, Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır. 
Yönetim Kurulu, SPK'nun teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan Borsa 

Başkanı ile Genel Yönetmeliğin 13'üncü maddesindeki esaslara göre seçilen 1 Başkan ve 4 
üyeden oluşan karar organıdır. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının 
başıdır. SPK'nun teklifi üzerine müşterek kararname ile atanıp, görev süresi 4 yıldır. 
Başkanlığın boşalması halinde SPK' nun ilgili olduğu Bakanlıkça vekaleten Başkan 
atanabilmektedir. 

Diğer üyelerden ikisi, genel kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üyenin; 
birisi bankalann ve menkul kıymet aracı kurumlarının, birisi de kıymetli madenler aracı 
kurumlarının ve yetkili müesseselerin temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden biri, her yıl 
olağan genel kurul toplantısında yenilenmektedir. 

Borsanın hesap ve işlemleri, genel kurulca seçilecek iki denetçiden oluşan denetim 
kurulu tarafından denetlenir. Denetim kurulu, genel kurulda en yüksek oya sahip grubu 
oluşturan on üye tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek bir denetçi ile diğer 
adaylar arasından seçilecek bir denetçiden oluşmaktadır. 

Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Uyuşmazlık Komitesi kurulmakta, 
Uyuşmazlık Komitesi Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında 
çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı 
olmaktadır. 

Borsada ayrıca bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi mevcuttur. 
Başkanlık teşkilatı içinde yer alan; başkan yardımcıları kadro cetvelinde 3 adet 

belirlenmiş olup biri başkanlığa vekalet etmektedir. Bir başkan yardımcısı ile kuruluş arasında 
hukuki durumlar devam etmektedir. Eylül 2007 tarihinde diğer bir başkan yardımcısı ataması 
yapılmıştır. Borsada organizasyon şemasında ve kadro cetvelinde yer alan birimlerden Teftiş 
Kurulu oluşmamış olup, en son 05.06.2003 - 15.10.2004 tarihleri arasında görev yapan 1 
başkandan sonra halen Teftiş Kurulu mevcut değildir. Borsanın güvenliğinin sağlanması ile 
ilgili birim nitelikleri İstanbul İli Özel Güvenlik Teşkilatı ve Koordinasyon Kurulu tarafından 
belirlenmiş bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir güvenlik amiri ve güvenlik 
personelinden oluşmaktadır. 2005 yılında 1 amir, 15 güvenlik personeli görev yapmıştır. 

C- Personel durumu : 

Borsa Başkanı dışındaki Borsa personelinde aranacak şartlar, personelin görev, yetki 
ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslan, nitelikleri, sayıları, işe alınmaları, özlük haklan ve 
disiplin konularına ilişkin esaslar Genel Yönetmelik ile İAB Yönetmeliği uyarınca çıkarılmış 
bulunan Borsa Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Borsa Başkanının 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48/A maddesinin 1,4,5,6,7 bentlerinde yer alan şartları taşıması 
zorunludur. 
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Borsanın kuruluşu sırasında hazırlanan yönetmeliklerden bir kısmı günün şartlarına 
göre yeniden düzenlenerek SPK'na gönderilmiş olup görüş ve karar beklenmektedir. 

İş Kanununa tabi olup sendikalı olmayan personelin, ücret, ek ödemeler ve sosyal 
giderleri personel yönetmeliği esaslarına göre yapılmakta olup SPK' nun 07.01.2005 tarih ve 
867 sayılı yazısı ile "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklannda 
Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı resmi Gazete' nin mükerrer sayısında yayımlanan 631 
sayılı 04.07.2001 tarihli KHK esaslarına göre ücret tahakkuk yapılması talimatına göre 
uygulama başlatılmıştır." 

Personelin disiplin işlemleri personel yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Kuruluşta İş 
Kanununa tabi personel olarak 1997 yılında 50, 1998 yılında 49, 1999 yılında 54, 2000 
yılında 51, 2001 yılında 46, 2002 yılında 49, 2003 yılında 54, 2004 yılında 51, 2005 yılında 
50 kişi istihdam edilmiştir. Borsada yönetim, denetim kurulu üyeleri ile komitelere ve 
personele 1997 yılında 202,9 bin YTL, 1998 yılında 400,8 bin YTL, 1999 yılında 764,5 bin 
YTL, 2000 yılında 1,1 milyon YTL, 2001 yılında 1,2 milyon YTL, 2002 yılında 1,5 milyon 
YTL, 2003 yılında 2,6 milyon YTL, 2004 yılında 2,8 milyon YTL ve 2005 yılında 3,0 milyon 
YTL harcama yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 

İstanbul Altın Borsasının (İAB) faaliyetleri hizmet niteliğinde olup, tahsis edilmiş bir 
sermayesi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait gelir fazlası ile cari yıl dönem gelir fazlası 
toplamı olarak özkaynaklan itibariyle mali yönden rahat bir durumda olduğu görülmektedir. 
Faaliyetlerini özkaynaklan ile sürdürmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

Mevzuata göre; özel bütçe ile idare olan Borsanın takvim yılma ait bütçesi Yönetim 
Kurulu' nun teklifi üzerine Genel Kurulca onaylanmakta ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
onayı ile yürürlüğe girmektedir. Denk bütçe esasına göre hazırlanan bütçede izleyen yılın 
Şubat ayı sonuna kadar kesin hesap cetveli hazırlanarak ödenek aktarmalan yapılabilmektedir. 
Kuruluşun; finansman gideri bulunmamakta, genel giderleri ve bilançosunda aktifleşen 
değerleri 9 yıllık periyotta bir önceki döneme göre; 1997 yılında %59, 1998 yılında %73, 
1999 yılında %50, 2000 yılında %44, 2001 yılında %24, 2002 yılında %38, 2003 yılında %48 
oranda artmış, 2004 yılında %02 oranda azalmış ve 2005 yılında %1,5 oranda artmıştır. 2005 
yılında toplam giderleri 4,3 milyon YTL olmuştur. 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalmak için yaptığı müracaatlar 
olumsuz neticelenince dava açan Borsanın, dava neticesi söz konusu kanun kapsamında 
olduğuna karar verilmiştir. Temyiz sonrası da bu durum değişmemiş, karar düzeltmesi talebi 
de 21.05.2007 tarihinde Danıştay' ca uygun görülmemiştir. Ancak bu arada Borsa 17.12.2006 
tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Bütçe, Muhasebe ve Alım 
Satım Yönetmeliğinde yapılacak işlerin Kamu İhale Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere 
göre gerçekleştirilmesi esası getirilerek uygulama başlatılmıştır. 1997 yılında 212,7 bin YTL, 
1998 yılında 113,7 bin YTL, 1999 yılında 310,3 bin YTL, 2000 yılında 489,5 bin YTL, 2001 
yılında 664,2 bin YTL, 2002 yılında 1,0 milyon YTL, 2003 yılında 1,2 milyon YTL, 2004 
yılında 1,0 milyon YTL ve 2005 yılında 1,0 milyon YTL tutarında mal ve hizmet alımı 
gerçekleşmiştir. 

İstanbul Altın Borsasında işlem gören işlenmemiş kıymetli maden ve standarttan ile 
ilgili düzenlemeler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Hazine 
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Müsteşarlığınca yayımlanan tebliğlere göre yapılmakta olup Kıymetli Madenler Borsalarının 
Kuruluşu ve Çalışma Esaslan Hakkında 03.04.1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan ve süreç içerisinde değişikliğe uğrayan Genel Yönetmelik ile 13.02.1994 tarih ve 
21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1999, 2007 tarihlerinde değişikliğe uğrayan İAB 
Yönetmeliğinde de görevler, üyelik ile ilgili esaslar, Borsa işlem yöntemleri, uyuşmazlık ve 
disiplin konulan detaylı bir şekilde yer almıştır. 

Borsada işlem yapma yetkisi; aracı kuruluşlann Hazine Müsteşarlığından aldıklan 
yetki belgesine göre, Borsa Yönetim Kurulunca, faaliyette bulunulacak her bir piyasa için 
(Altın, Gümüş, Platin) ayn ayn üyelik belgesi ile verilir. Borsa üyeleri, faaliyet gösterdikleri 
piyasalarda kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına ve başkası 
hesabına alım satım faaliyetinde bulunabilirler. 

Üye temsilcisi, Borsa üyesini Borsa işlemlerinde, takas ve saklama işlemlerinde temsil 
edebilen ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilen imza yetkisini haiz 
kişidir. Temsilcilerde bulunması gereken özellikler İAB Yönetmeliğinde belirlenmiştir. 

Borsa üyeleri, Borsa Başkanlığına Genel Yönetmeliğin 29'uncu maddesi çerçevesinde 
Borsa Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda giriş aidatı öderler. Borsada birden fazla 
piyasada faaliyet gösterecek Borsa üyelerinden alınacak yıllık aidat ile giriş aidatını her 
piyasa için belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Sözkonusu aidatlar Genel Kurul karan ile 
yürürlüğe girmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanununda ve yönetmeliklerde Borsaların kamu tüzel kişiliğini haiz 
kurumlar olduğu belirtilmekle beraber Anayasanın 123. maddesinin kamu tüzel kişiliğinin 
ancak kanunda veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulacağı hükmünü amir olduğu göz 
önüne alındığında İAB'yi ayakta tutan yönetmeliklere dayalı mevzuatın ortaya çıkan 
teşkilatlanmaya ilişkin sorunların aşılmasında yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle 
Borsanın bir an önce kanuni statüsünün belirlenmesi denetim neticesinde en önemli sorun 
olarak görülmektedir. Nitekim SPK denetimleri sonrası kurul kararı ile Borsaya talimat olarak 
gönderilen bir kısım hususlarda görüş aynlıkları oluşmuş, Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
yapılan soruşturmaya ait 31.03.2005 tarih ve 27/05-31 sayılı rapora göre Başbakanlık 
Tasarruf Genelgelerine aykırı geçmiş yıl uygulamaları ile ilgili olarak eski yöneticiler ve bir 
kısım Borsa personeli hakkında görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suç iddialan ile 
savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, Beyoğlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 
06.11.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı ile ilgililer hakkında beraat kararı verildiği 
anlaşılmıştır. 

Yıllar itibariyle borsa faaliyetlerine ilişkin gelişim incelendiğinde; 
- Borsa'da işlem gören altın miktannın 1997'de 291.488 kg, 1998'de 439.280 kg, 

1999'da 491.474 kg, 2000'de 429.170 kg, 2001'de 144.742 kg, 2002'de 143.062 kg, 2003'de 
237.374 kg, 2004'de 280.814 kg, 2005'de 328.752 kg. 

- Borsa'da işlem görmek üzere ithal edilen altın miktarının 1997'de 185.882 kg, 
1998'de 156.890 kg, 1999'da 107.340 kg, 2000'de 205.300 kg, 2001'de 103.485 kg, 2002'de 
128.905 kg, 2003'de 213.642 kg,2004'de 250.930 kg,2005'de 269.489 kg. 

- Borsa'da işlem gören gümüş miktarının 1999'da 69.226 kg, 2000'de 187.110 kg, 
2001'de 160.250 kg, 2002'de 216.739 kg, 2003'de 272.230 kg, 2004'de 318.000 kg, 2005'de 
362.820 kg. 

- Borsa' da işlem görmek üzere ithal edilen gümüş miktarının 1999'da 40.500 kg, 
2000'de 113.420 kg, 2001'de 59.400 kg, 2002'de 139.109 kg, 2003'de 155.500 kg, 2004'de 
209.500 kg, 2005'de 207.900 kg 

olarak gerçekleştiği, gerek altın gerekse gümüş ithalatı miktarının yıllar itibariyle 
dalgalı bir seyir izlemekle beraber bu dönemde genelde artış gösterdiği belirlenmiştir. 
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Borsa, kuruluşundan itibaren Gelir-Gider farkı devamlı olarak olumlu neticelenmiştir. 
Gelirleri operasyonel gelirler olarak ifade edilen üye aidat gelirleri, Borsa payı gelirleri ve 
tescil saklama gelirleri ile mevduat ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

Dönem sonucu (Gelir - Gider farkı) 1997 yılında 167,4 bin YTL, 1998 yılında 171,7 
bin YTL, 1999 yılında 292,9 bin YTL, 2000 yılında 172,3 bin YTL, 2001 yılında 153,2 bin 
YTL, 2002 yılında 187,3 bin YTL, 2003 yılında 45,3 bin YTL, 2004 yılında 575,6 bin YTL 
olumlu olarak neticelenmiştir. 

2005 yılında gelirlerin %90,8 oranını operasyonel gelirler teşkil etmiştir. İAB'nin 
2005 yılı gelirleri 5,4 milyon YTL, giderleri 4,3 milyon YTL olmuş ve dönemi, 1,1 milyon 
YTL olumlu fark ile kapatmıştır. 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu'nun, 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre Borsanın 
yıllık net kan'nın (Gelir-Gider farkı) %10'u, gelirin tahakkuk ettiği yılı izleyen takvim yılının 
en geç dördüncü ayı sonuna kadar SPK'ya ödenmektedir. 

V. YATIRIMLAR : 

Borsa, altın alım satım talepleri için, 1997 yılından itibaren satın aldığı yazılım veri 
tabanı üzerinden ve kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlarla yan elektronik seans sistemini 
12.9.2006 tarihine kadar sürdürmüştür. Yarı elektronik seans sisteminde; seans salonunda 
üyelerden alınan talep formları borsa görevlisi tarafından bilgisayara işlenmekte ve 
bilgisayardaki yazılım sistemi vasıtasıyla alım ve satım talepleri eşleştirilmek suretiyle 
işlemler gerçekleştirilmektedir. Borsanın teknolojik altyapısının yenilenmesi, piyasaların 
tamamen elektronik ortamda işlemesi ve üyelerin yaptıkları işlemlerde teknolojinin getirdiği 
faydalardan azami ölçüde yararlanabilmesi amacıyla 2000Tİ yılların başında mevcut yarı 
elektronik borsa sisteminin modernizasyonu ve geliştirilmesi için bir dizi yenileme 
çalışmalarına başlanmıştır. Otomasyon projesinin ilk aşamasında, üyelerin seans salonunda 
kendilerine tahsis edilecek terminaller vasıtasıyla emirlerini doğrudan sisteme girebilecekleri 
tam elektronik seans sistemi gerçekleştirilecektir. İkinci aşamada ise, bu sistem uzaktan 
erişilebilir bir yapıya kavuşturularak üyelerin kendi ofislerinden sisteme dahil olmaları 
sağlanacaktır. Üçüncü aşamada, işlemlerin günün 24 saatinde olması ve internet ortamında 
gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 2005 yılı içinde seans salonunun tam elektronik ortama 
geçişi ve uzaktan erişim için teknik ve idari şartnamelerin çalışmalarına devam edilmiştir. 

Kuruluş Karaköy Rıhtım Caddesinde hizmet binası olarak kullandığı yeri 1998 yılında 
kiralamıştır. Borsa, 2005 Mart ayında hizmet binası bulmak için, ilgili Kurum ve Kuruluşlara 
müracaat ederek: Kurumlarının uhdesinde hizmet binası olarak önerilebilecek yerlerin 
bildirilmesini talep etmiştir. Konuyla ilgili yazışma ve görüşmelerden olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. Hizmet binası temini için arayışların ve çalışmaların sürdürülmesi 
gerekmektedir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER : 

İAB'nın, 22.07.1996 tarihinde kurulan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile 26.09.2001 
tarihinde kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) isimli 2 iştiraki bulunmaktadır. 2005 
yılı sonu itibariyle İAB'nin bunlardan İAR'nin 4.0 milyon YTL sermayesinde %0005 
oranında 200 YTL ve MKK'nın 6,0 milyon YTL sermayesinde %01 oranında 6bin YTL 
hissesi bulunmaktadır. 
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VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 
kararlaştırılmıştır: 

1-YDK'nın 2006 yılı raporunda da yer verildiği üzere İstanbul Altın Borsası'nın 
kuruluşundan itibaren yönetmeliklere bağlı bir yapı içinde faaliyet gösterdiği ve bu hukuki 
yapının ihtiyaçtan karşılamadığı dikkate alınarak bir an önce kuruluş kanununun çıkartılması 
için ilgili merciiler nezdinde girişimlerin yapılması, 

2- YDK raporunda yer alan diğer tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

İstanbul Altın Borsası'nın 23.01.1998 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
1997 yılı bilançosu ve 167.444,47 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 29.01.1999 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
1998 yılı bilançosu ve 171.750,00 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 09.03.2000 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
1999 yılı bilançosu ve 292.880,07 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 23.03.2001 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2000 yılı bilançosu ve 172.321,84 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 22.03.2002 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2001 yılı bilançosu ve 153.218,60 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 31.03.2003 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2002 yılı bilançosu ve 187.269,63 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 31.03.2004 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2003 yılı bilançosu ve 45.274,54 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 20.03.2005 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2004 yılı bilançosu ve 575.597,58 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı, 

İstanbul Altın Borsası'nın 30.03.2006 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2005 yılı bilançosu ve 1.157.679,89 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İstanbul Altın Borsası 
1997 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
1997 

Pasif (Kaynaklar) 
1997 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1 - Dönen varlıklar I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 362.626,28 A-Mali borçlar 115.252,79 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer Borçlar 33.000,00 

1 -Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödcnccek vergi ve yükümlülükler 11.248,45 

D-Diğer alacaklar 2,40 F-Borç ve gider karşılıklan 

E-Stoklar 133,52 G-Gelecek aylara ait gelir vc gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider vc gelir tahakkukları H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 159.501,24 

Dönen varlıklar toplamı (I) 362.762,20 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyct alacaklan D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç vc gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 

1 -Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 50,00 G-Diğcr uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-lştiraklcr 50,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 

b-tştiraklcre sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 159.501,24 

E-Maddi duran varlıklar 

1 -Maddi duran varlıklar 24.900,64 

20.716,26 III-Öz kaynaklar 

A-Nct değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 

(4.184,38) B-Yedeklcr 

C-Gcçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 61.362,15 

4-Verilen avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 3.014,45 E-Döncm faaliyet sonuçlan 167.444,47 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 3.773,04 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

(758,59) 

G-özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 1.764,95 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 25.545,66 Öz kaynaklar toplamı (III) 228.806,62 

Aktif (Varlıklar) toplamı 388.307,86 Pasif (Kaynaklar) toplamı 388.307,86 
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İstanbul Altın Borsası 
1998 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
1998 

Pasif (Kaynaklar) 
1998 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1 - Dönen varlıklar 1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 389.800,83 A-Mali borçlar 137.352,04 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 30.779,66 

1 -Gelirlerden atacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüphcli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödenecek vergi vc yükümlülükler 16.844,24 

D-Diğer alacaklar 4.058,60 F-Borç ve gider karşılıklan 4.056,20 

E-Stoklar 231,40 G-Gelecek aylara ait gelir vc gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 189.032,14 

Dönen varlıklar toplamı (I) 394.090,83 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

Îl-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacakları D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 18.148,79 

1-Mali kuruluşlara yatınlan sermaye 50,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-tştirakler 50,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 18.148,79 

b-tştiraklere sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 207.180,93 

E-Maddi duran varlıklar 43.658,50 III-Öz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 50.411,22 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (6.752,72) B-Yedekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 228.806,62 

4-Verilen avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 2.446,34 E-Dönem faaliyet sonuçlan 171.750,00 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 3.959,53 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (1.513,19) 

3-Verilen avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 167.491,88 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 213.646,72 Öz kaynaklar toplamı (III) 400.556,62 

Aktif (Varlıklar) toplamı 607.737,55 Pasif (Kaynaklar) toplamı 607.737,55 
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İstanbul Altın Borsası 
1999 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
1999 1999 

Aktif (Varlıklar) 
YTL Pasif (Kaynaklar) YTL 

1 - Dönen varlıklar 1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 645.913,82 A-Mali borçlar 91.568,03 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyct alacaklar C-Diğer borçlar 79.776,26 

1-Gelirlerden alacaklar D-Alman avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 27.766,81 

D-Diğcr alacaklar 4.778,49 F-Borç vc gider karşılıktan 4.235,99 

E-Stoklar 231,40 G-Gclccck aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan H-Diğcr kısa vadeli yabancı kaynaklar 16.458,46 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (1) 219.805,55 

Dönen varlıklar toplamı (1) 650.923,71 11-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacaklan D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç vc gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 32.041,82 

1 -Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 50,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-lştiraklcr 50,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 32.041,82 

b-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 251.847,37 

E-Maddi duran varlıklar 59.613,16 III-Öz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 76.409,11 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (16.795,95) B-Yedekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 400.556,62 

4-Verilen avanslar D-Gcçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 7.042,60 E-Dönem faaliyet sonuçlan 292.880.07 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 9.347,70 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (2.305,10) 

3-Verilcn avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 227.654,59 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 294.360,35 Öz kaynaklar toplamı (III) 693.436,69 

Aktif (Varlıklar) toplamı 945.284,06 Pasif (Kaynaklar) toplamı 945.284,06 
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İstanbul Altın Borsası 
2000 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2000 

Pasif (Kaynaklar) 
2000 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1- Dönen varlıklar 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 698.110,47 A-Mali borçlar 45.784,01 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 96.436,57 

1-Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödcnecek vergi ve yükümlülükler 51.649,54 

D-Diğer alacaklar 6.232,42 F-Borç ve gider karşılıklan 5.268,65 

E-Stoklar 152,11 G-Gelccek aylara ait gelir vc gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları ll-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 5.527,02 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 204.665,79 

Dönen varlıklar toplamı (I) 704.495,00 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacakları D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gclecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 46.429,76 

1-Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 50,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-tştirakler 50,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 46.429,76 

b-İştiraklerc sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 251.095,55 

E-Maddi duran varlıklar 87.226,76 III-Oz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 116.874,54 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (29.647,78) B-Yedekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 693.436,69 

4-Verilen avanslar D-Gcçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 15.176,69 E-Dönem faaliyet sonuçlan 172.321,84 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 19.351,33 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (4.174,64) 

3-Verilen avanslar 

G-Özcl tükenmeye tabi varlıklar (-) 

I -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 309.905,63 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (11) 412.359,08 Öz kaynaklar toplamı (III) 865.758,53 

Aktif (Varlıklar) toplamı 1.116.854,08 Pasif (Kaynaklar) toplamı 1.116.854,08 

- 2 4 9 -



İstanbul Altın Borsası 
2001 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2001 

Pasif (Kaynaklar) 
2001 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1 - Dönen varlıklar 1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 1.041.904,42 A-Mali borçlar 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 

1 -Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-ŞUphcli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödcnecek vergi vc yükümlülükler 49.067,74 

D-Diğcr alacaklar 19.082,60 F-Borç vc gider karşılıklan 17.635,96 

E-Stoklar 116,47 G-Gclceek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan 66.289,98 H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 14.466,38 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (1) 81.170,08 

Dönen varlıklar toplamı (I) II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacakları D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir vc gider tahakkuklan 108.099,29 

1 -Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 1.050,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-tştirakler 1.050,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (1) 108.099,29 

b-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 189.269,37 

E-Maddi duran varlıklar 68.501,63 III-Öz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 117.659,70 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (49.158,07) B-Yedckler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C -Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 865.758,53 

4-Vcrilen avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 11.301,40 E-Dönem faaliyet sonuçlan 153.218,60 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 19.331,43 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (8.030,03) 

3-Verilen avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

11-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 80.853,03 ö z kaynaklar toplamı (III) 1.018.977,13 

Aktif (Varlıklar) toplamı 1.208.246,50 Pasif (Kaynaklar) toplamı 1.208.246,50 

- 2 5 0 -



İstanbul Altın Borsası 
2002 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2002 

Pasif (Kaynaklar) 
2002 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1- Dönen varlıklar 1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 870.327,08 A-Mali borçlar 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 

1 -Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-ŞUpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 65.519,43 

D-Diğer alacaklar 23.269,62 F-Borç ve gider karşılıklan 19.990,13 

E-Stoklar 383,54 G-Gclccek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelceek aylara ait gider ve gelir tahakkukları H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 300,07 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 85.809,63 

Dönen varlıklar toplamı (I) 893.980,24 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacakları D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 115.328,28 

l-Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 1.050,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-tştirakler 1.050,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 115.328,28 

b-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 201.137,91 

E-Maddi duran varlıklar 53.529,36 III-Öz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 117.337,20 A-Nct değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (63.807,84) B-Ycdekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 1.018.977,13 

4-Verilen avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 8.185,74 E-Dönem faaliyet sonuçlan 187.269,63 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 15.578,29 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (7.392.55) 

3-Verilen avanslar 

G-Ûzel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

11 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 450.639,33 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 513.404,43 Öz kaynaklar toplamı (III) 1.206.246,76 

Aktif (Varlıklar) toplamı 1.407.384,67 Pasif (Kaynaklar) toplamı 1.407.384,67 

-251 -



İstanbul Altın Borsası 
2003 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2003 

Pasif (Kaynaklar) 
2003 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1- Dönen varlıklar 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 1.022.051,22 A-Mali borçlar 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 

1-Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 118.499,35 

D-Diğcr alacaklar 1.100,00 F-Borç ve gider karşılıklan 

E-Stoklar 270,36 G-Gelccek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 23.899,27 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 142.398,62 

Dönen varlıklar toplamı (I) 1.023.421,58 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Mcnkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacakları D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 177.527,69 

1 - Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 3.050,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-lştiraklcr 3.050.00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 177.527,69 

b-tştiraklcrc sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 319.926,31 

E-Maddi duran varlıklar 139.364,47 III-Oz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 218.434,42 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (79.069,95) B-Yedckler 

3-Yapılmakta olan yatırımlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 1.206.246,76 

4-Verilcn avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 16.873,01 E-Dönem faaliyet sonuçlan 45.274,54 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 27.381,22 
• 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (10.508,21) 

3-Verilen avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

11-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 388.738,55 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 548.026,03 Oz kaynaklar toplamı (III) 1.251.521,30 

Aktif (Varlıklar) toplamı 1.571.447,61 Pasif (Kaynaklar) toplamı 1.571.447,61 

- 2 5 2 -



İstanbul Altın Borsası 
2004 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2004 

Pasif (Kaynaklar) 
2004 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1- Dönen varlıklar 1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 1.508.997,52 A-Mali borçlar 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 

1 -Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 110.341,64 

D-Diğer alacaklar F-Borç ve gider karşılıklan 

E-Stoklar 500,33 G-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan II-Diğcr kısa vadeli yabancı kaynaklar 104.742,76 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 215.084,40 

Dönen varlıklar toplamı (I) 1.509.497,85 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacaklan D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 

1-Mali kuruluşlara yatınlan sermaye 6.200,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-İştirakler 6.200,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 

b-İştiraklcre sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 215.084,40 

E-Maddi duran varlıklar 100.000,26 III-Öz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 206.024,16 A-Nct değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (106.023,90) B-Yedekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları 1.251.521,30 

4-Verilen avanslar D-Gcçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 17.425,07 E-Döncm faaliyet sonuçlan 575.597,58 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 37.334,98 

2-Birikmiş amonismanlar (-) (19.909,91) 

3-Verilen avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilcn avanslar 

H-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 409.080,10 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 532.705,43 Öz kaynaklar toplamı (III) 1.827.118,88 

Aktif (Varlıklar) toplamı 2.042.203,28 Pasif (Kaynaklar) toplamı 2.042.203,28 

- 2 5 3 -



İstanbul Altın Borsası 
2005 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2005 2005 

Aktif (Varlıklar) 
YTL Pasif (Kaynak lar) YTL 

1 - Dönen varlıklar 1 - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 2.665.938,55 A-Mali borçlar 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyet alacaklar C-Diğer borçlar 

1 -Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödcnccck vergi vc yükümlülükler 139.065,04 

D-Diğer alacaklar 273,08 F-Borç ve gider karşılıklan 

E-Stoklar 500,33 G-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 19.172,94 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 158.237,98 

Dönen varlıklar toplamı (1) 2.666.711,96 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyct alacakları D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir vc gider tahakkuklan 

1-Mali kuruluşlara yatırılan sermaye 6.200,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-tştirakler 6.200,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 

b-lştiraklcre sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 158.237,98 

E-Maddi duran varlıklar 78.674,21 III-Öz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 214.097,33 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (135.423,12) B-Yedekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 1.827.118,88 

4-Verilen avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 9.888,86 E-Dönem faaliyet sonuçları 1.157.679,89 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 27.331,35 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (17.442,49) 

3-Verilen avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

H-Gelecek yıllara ait giderler vc gelir tahakkuklan 381.561,72 

I-Diğcr duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 476.324,79 Öz kaynaklar toplamı (III) 2.984.798,77 

Aktif (Varlıklar) toplamı 3.143.036,75 Pasif (Kaynaklar) toplamı 3.143.036,75 

- 2 5 4 -



İstanbul Altın Borsası 
1997 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 54.293,24 
2- Borsa payı gelirleri 148.687,33 
3- Tescil ve Saklama geliri 121.578,98 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 324.559,55 
B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 111.484,65 
2- Üye kira gelirleri 68.759,31 
3- Menkul kıymet gelirleri 14.436,14 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 7.092,08 
5- Kambiyo gelirleri 76.214,71 
6- Sair gelirler 2.957,15 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 280.944,04 

Gelirler toplamı ( A + B ) 605.503,59 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 201.476,83 
2- Kurul ücret ve giderleri 3.981,26 
3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 18.853,14 
4- Hizmet binası kira gideri 165.077,96 
5- Sigorta gideri 6.929,80 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 3.599,76 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 38.140,37 

Giderler toplamı ( I I ) 438.059,12 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II) 167.444,47 

- 2 5 5 -



İstanbul Altın Borsası 
1998 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 20.726,12 
2- Borsa Payı gelirleri 338.430,64 
3- Tescil ve Saklama geliri 154.577,13 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 513.733,89 
B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 188.458,48 
2- Üye kira gelirleri 103.944,43 
3- Menkul kıymet gelirleri 11.293,38 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 18.835,61 
5- Kambiyo gelirleri 85.901,23 
6- Sair gelirler 12.424,66 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 420.857,79 

Gelirler toplamı ( A + B ) 934.591,68 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 398.124,41 
2- Kurul ücret ve giderleri 6.565,38 
3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 42.431,03 
4- Hizmet binası kira gideri 28.536,05 
5- Sigorta gideri 11.112,15 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 6.893,35 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 269.179,31 

Giderler toplamı ( I I ) 762.841,68 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II ) 171.750,00 

- 2 5 6 -



İstanbul Altın Borsası 
1999 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 236.019,25 
2- Borsa Payı gelirleri 576.989,85 
3- Tescil ve Saklama geliri 167.826,71 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 980.835,81 

B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 203.846,03 
2- Üye kira gelirleri 92.485,07 
3- Menkul kıymet gelirleri 10.905,37 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 32.641,81 
5- Kambiyo gelirleri 110.219,46 
6- Sair gelirler 1.768,84 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 451.866,58 

Gelirler toplamı ( A + B ) 1.432.702,39 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 775.864,71 
2- Kurul ücret ve giderleri 9.555,12 
3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 87.249,87 
4- Hizmet binası kira gideri 158.267,26 
5- Sigorta gideri 11.160,12 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 12.136,37 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 85.588,87 

Giderler toplamı ( I I ) 1.139.822,32 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II ) 292.880,07 

- 2 5 7 -



İstanbul Altın Borsası 
2000 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 58.720,14 
2- Borsa Payı gelirleri 753.145,67 
3- Tescil ve Saklama geliri 467.873,62 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 1.279.739,43 

B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 248.435,55 
2- Üye kira gelirleri 145.319,33 

3- Menkul kıymet gelirleri 75.417,71 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 57.209,70 

5- Kambiyo gelirleri 783,54 
6- Sair gelirler 4.617,23 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 531.783,06 

Gelirler toplamı ( A + B ) 1.811.522,49 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 1.096.234,40 
2- Kurul ücret ve giderleri 13.884,84 
3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 127.931,07 
4- Hizmet binası kira gideri 247.308,68 
5- Sigorta gideri 14.639,22 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 18.883,34 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 120.319,10 

Giderler toplamı ( I I ) 1.639.200,65 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II) 172.321,84 

- 2 5 8 -



İstanbul Altın Borsası 
2001 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 270.238,00 
2- Borsa Payı gelirleri 563.671,30 
3- Tescil ve Saklama geliri 523.523,85 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 1.357.433,15 
B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 315.551,21 
2- Üye kira gelirleri 261.079,02 
3- Menkul kıymet gelirleri 119.307,54 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 93.857,57 
5- Kambiyo gelirleri 93.298,21 
6- Sair gelirler 100,49 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 883.194,04 

Gelirler toplamı ( A + B ) 2.240.627,19 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 1.231.000,96 
2- Kurul ücret ve giderleri 17.267,08 
3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 201.172,56 
4- Hizmet binası kira gideri 383.562,15 
5- Sigorta gideri 32.615,20 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 78.145,44 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 143.645,20 

Giderler toplamı ( I I ) 2.087.408,59 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II) 153.218,60 
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İstanbul Altın Borsası 
2002 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 482.066,65 
2- Borsa Payı gelirleri 891.570,12 

3- Tescil ve Saklama geliri 856.366,10 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 2.230.002,87 

B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 108.066,78 

2- Üye kira gelirleri 327.788,28 

3- Menkul kıymet gelirleri 53.843,92 

4- Yayın ve tanıtım gelirleri 89.509,12 

5- Kambiyo gelirleri 251.272,04 

6- Sair gelirler 11,40 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 830.491,54 

Gelirler toplamı ( A + B ) 3.060.494,41 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 1.566.880,32 

2- Kurul ücret ve giderleri 19.795,96 

3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 293.543,76 
4- Hizmet binası kira gideri 540.429,51 

5- Sigorta gideri 96.596,46 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 

7- Ödemeler dışı kaydi giderler 138.207,51 
(Kambiyo zararları ve amortisman) 

8- Diğer giderler 217.771,26 

Giderler toplamı (II ) 2.873.224,78 

III- Cari yıl gelir-gider farkı ( I - II ) 187.269,63 
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İstanbul Altın Borsası 
2003 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 184.713,55 

2- Borsa Payı gelirleri 1.909.775,22 

3- Tescil ve Saklama geliri 1.523.006,61 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 3.617.495,38 

B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 18.932,03 

2- Üye kira gelirleri 301.348,60 

3- Menkul kıymet gelirleri 19.614,47 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 104.263,91 
5- Kambiyo gelirleri 116.902,21 
6- Sair gelirler 10.220,32 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 571.281,54 

Gelirler toplamı ( A + B ) 4.188.776,92 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 2.692.790,76 

2- Kurul ücret ve giderleri 1.116,82 

3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 27.742,97 
4- Hizmet binası kira gideri 310.815,30 
5- Sigorta gideri 137.518,78 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 0,00 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 262.140,16 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 711.377,59 

Giderler toplamı ( I I ) 4.143.502,38 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II) 45.274,54 
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İstanbul Altın Borsası 
2004 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 160.387,77 
2- Borsa Payı gelirleri 2.218.634,84 
3- Tescil ve Saklama geliri 1.960.065,37 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 4.339.087,98 

B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 52.694,25 
2- Üye kira gelirleri 100.577,62 

3- Menkul kıymet gelirleri 32.237,87 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 89.801,56 
5- Kambiyo gelirleri 135.184,10 
6- Sair gelirler 28.152,87 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 438.648,27 

Gelirler toplamı (A + B ) 4.777.736,25 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 2.814.299,68 
2- Kurul ücret ve giderleri 32.593,26 
3- Dışandan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 304.366,59 
4- Hizmet binası kira gideri 470.627,36 
5- Sigorta gideri 150.379,60 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 6.995,94 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 282.058,86 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 140.817,38 

Giderler toplamı ( I I ) 4.202.138,67 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II) 575.597,58 
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İstanbul Altın Borsası 
2005 Yılı GelirTablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 
1- Üye aidat gelirleri 425.185,21 
2- Borsa Payı gelirleri 2.354.398,51 
3- Tescil ve Saklama geliri 2.172.213,92 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 4.951.797,64 

B- Diğer gelirler 
1- Mevduat faiz gelirleri 90.426,18 
2- Üye kira gelirleri 87.449,33 
3- Menkul kıymet gelirleri 7.828,35 
4- Yayın ve tanıtım gelirleri 82.198,71 
5- Kambiyo gelirleri 204.259,01 

6- Sair gelirler 32.014,33 
Diğer gelirler toplamı ( B ) 504.175,91 
Gelirler toplamı ( A + B ) 5.455.973,55 

Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 2.609.317,75 
2- Kurul ücret ve giderleri 27.450,43 

3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 288.934,36 
4- Hizmet binası kira gideri 483.132,51 
5- Sigorta gideri 154.596,65 
6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 356.829,94 
7- Ödemeler dışı kaydi giderler 228.340,72 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 
8- Diğer giderler 149.691,30 

Giderler toplamı ( I I ) 4.298.293,66 

III- Cari yıl gelir-gider farkı (I - II) 1.157.679,89 
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SAYI: 10 
İSTANBUL ALTIN BORSASI'NIN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

İstanbul Altın Borsası'nın 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 28/05/2008 tarihli 23'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

Türkiye'de içerdiği sosyal değer ve ekonomik potansiyel açısından belirleyici bir gücü 
olan altının finansal sisteme katılması uzun bir süreci kapsamaktadır. Altının ekonomik bir 
değer olarak finansal sisteme dahil edilmesi 1980 sonrasında Türk ekonomisinde gerçekleşen 
liberalleşme süreci sonunda ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin dış dünyaya açılması, 
sermaye hareketlerinin teşvik edilmesi, toplam tasarrufların artırılarak ekonomiye kanalize 
edilmesi ve gelişme potansiyeli olan sektörlerden altın sektörü de yapılan yasal 
düzenlemelerle kurumsal bir kimlik kazanmıştır. 

1980'li yıllara kadar olan altın ticareti, yasadışı yollardan yapılan ithalatla artarak 
devam etmiştir. 1983 ve 1984 yıllarında altın ithali belirlenen esaslara uymak kaydıyla serbest 
bırakılmıştır. Yine aynı kararlarda altının ve döviz kurlarının TL karşısındaki değerlerinin 
tespitinde T.C. Merkez Bankası'na yetki verilmiştir. 

Bu kararlar doğrultusunda T.C. Merkez Bankası 1984 yılında Türk Lirası Karşılığı 
Altın Piyasası'nı kurmuştur. Bu Piyasa'da T.C. Merkez Bankası tarafından ithal edilen altınlar 
yurt içindeki şahıslara Türk Lirası karşılığı satılmıştır. Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararla sermaye hareketleri serbestleştirilerek mali sistemin önemli bir 
parçası olan kıymetli madenler tanımlanmış, işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatının 
sadece Merkez Bankası ve İAB üyelerinin yapabileceğine ilişkin esaslar getirilmiştir. 

30.07.1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 40. "maddesinde "Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, 
özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartlan altında kolayca 
alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili olarak kurulan 
tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. 

Borsalar özel bütçe ile idare olunur. Bütçe yılı takvim yılıdır. Bütçeleri ve personel 
kadroları yönetim kurullarının teklifi üzerine genel kurullarınca kesinleştirilir. 
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Kurul, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı diğer teşkilatlanmış 
piyasaların kuruluşuna ve bunların güven, açıklık ve kararlılık içinde faaliyet göstermesinin 
sağlanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

Kurul, borsaların ve sermaye piyasası araçlarının alım ve satımının yapıldığı 
teşkilatlanmış diğer piyasaların izleme ve denetim merciidir." hükmü yer almaktadır. 

13.05.1992 tarih ve 21227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3794 sayılı kanunla, 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa "Kambiyo ve Kıymetli Madenler Borsaları" başlıklı 
40/A maddesi eklenerek İAB'nın kuruluşuna ilişkin hukuki çerçeve çizilmiştir. Sözkonusu 
40/A maddesinde "Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalan kurmaya, bunların çalışma 
esaslannı tespite, bu borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esaslan belirleyerek bu 
borsaların ve aracılarının izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık 
yetkilidir" denilmektedir. 

1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Karar'da 
yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracı serbestleştirilmiştir. 
Altının liberalleştirilmesi yönünde alman kararlarla ithal ve ihraç aşamasında kolaylıklar 
getirilmiştir. Altın konusundaki bu gelişmeler, yurtiçi fiyatlarıyla dünya fiyatları arasındaki 
aleyhte farkın azalmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlamıştır. Sektörün yurt dışı rekabet 
şansının artmasıyla ithal edilen altın işlenerek hem yurt içindeki talebi karşılamaya hem de 
yurt dışına ihracat yapılmasına imkan verecek bir büyüme trendine girmiştir. 

1981 tarihli 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun yukanda belirtilen 40. maddesi, 
18.12.1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4487 sayılı karar ile 
değiştirilmiştir. Değişik 40. maddede özetle; sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği 
borsaların, özel kanunlarında yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak bunların kamu tüzel 
kişiliğini haiz kurumlar olduğu, borsaların mallarının devlet malı hükmünde bulunduğu, bu 
kanuna göre kurulan borsaların özel bütçe ile idare olunacağı, kurulan bu madde 
kapsamındaki borsalann, piyasaların ve diğer teşkilatlanmış piyasalann izleme ve denetim 
mercii olduğu Borsa gelirlerinden SPK'na aktarılacak paylan ile ilgili hükümlere yer 
verilmiştir. 

Altın sektöründe yaşanan bu hızlı büyüme ekonomik açıdan büyük bir potansiyel 
taşıyan altın konusunda yeni kararlar alınmasını hızlandırmıştır. Alınan yeni kararlarla altında 
yeniden yapılanmaya yönelik gelişmeler amaçlanmıştır. 

Yeniden yapılanma sürecinde altına yönelik model, altın tasarruflannın mali yapıya 
kazandırılarak ekonomik yatırımlara kanalize edilmesi olmuştur. Bunun yanında altına dayalı 
finansal bir sistemin geliştirilmesi, bu sistem için Altın Borsası'nın kurulması, altın 
bankacılığının geliştirilmesi, kuyumculuk sektörünün desteklenmesi ve son aşama olarak da 
Altın Rafinerisi hedeflenmiştir. 

Süreçte en önemli gelişme Altın Borsası'nın kurulmasıyla altının örgütlü bir piyasada 
işlem görmesidir. Altın Borsası, altının finansal sisteme kazandırılmasında, altına dayalı 
yatırım araçlarının geliştirilmesinde ve uluslararası boyut kazanmasında gereklilik arz 
etmiştir. Altın Borsası'nın varlığı, fiyatlann dünya fiyatlan ile paralel hale gelmesini, ithal 
edilen altınların genel kabul gören saflık ve standartta olmasını ve altının kayıt altına 
alınmasıyla sistemin şeffaf bir yapı kazanmasını sağlamıştır. 

Altın Borsası'nın kurulmasının yanı sıra altın bankacılığı konusunda gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelerle tasarruf edilen altının mali sisteme kazandınlmasına yönelik kararlar 
alınmıştır. 1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan 
değişiklikle Altın Borsası Aracılık Yetki Belgesi bulunan bankaların altın ithalatı yapmalanna 
imkan tanınmıştır. 1994 yılında aynı Karar'da yapılan değişiklikle bankalann yanında yetkili 
müesseseler ve kıymetli maden aracı kurumlarına da altın ithal etme yetkisi verilmiştir. 

Altın depo hesapları ve altın kredileriyle ilgili olarak ise, Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da 1993 yılında yapılan değişiklikle bankalann altın depo 
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hesabı açmaları konusunda yetki verilmiştir. Yine aynı Karar'da 1995 yılında yapılan 
değişiklikle altın depo hesaplannın esaslan tespit edilmiş, yurtdışından altın kredisi 
sağlanarak yurtiçinde kredi kullandınlmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Altın sektöründeki yeniden yapılanma çalışmalanyla, altın piyasasının 
kurumsallaşması ve altına dayalı yeni araçların geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu 
konudaki en önemli gelişme İstanbul Altın Borsası'nın kurulmasıdır. Mevcut Kapalıçarşı 
Piyasası'nin yanı sıra Altın Borsası'nın kurulması ile birlikte sektör teşkilatlı bir yapı ve 
uluslararası boyut kazanmıştır. Rekabetçi fiyat oluşumuyla birlikte maliyetlerin yapısı makul 
bir seviyeye ulaşmıştır. Altın Borsası'nın kurulması piyasada devam edecek bir gelişim 
sürecini başlatmış, altına dayalı mali araçların çeşitlenmesi için de zemin hazırlanmıştır. 

03.04.1993 tarih 21541 sayılı Resmi Gazetede "Kıymetli Madenler Borsalannm 
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik" yayımlanarak Borsanın kuruluş, 
yönetim, çalışma, gözetim ve denetim esasları bu yönetmelikle düzenlenmiştir. 16.10.1993 
tarih ve 21730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi 
Verilme Esasları İle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet 
Şartlarına İlişkin Yönetmelik" ile üye aracı kuruluşlara ilişkin esaslar belirlenmiştir. 
13.02.1994 tarih ve 21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İAB Yönetmeliği ile Altın 
Borsasının görev ve yetkileri belirlenmiş olup, Borsa fiilen 26.07.1995 tarihinde faaliyete 
başlamıştır. 

Altın Borsasında işlem görecek altın standartlan ve rafınerileriyle ilgili olarak da 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan tebliğlere göre işlem yapılmaktadır. 

Altın piyasası, Borsa üyesi aracı kurumlar tarafından ithal edilen işlenmemiş altın 
üzerine işlemlerin yapıldığı bir piyasadır. 

Borsada 15.08.1997 tarihinden itibaren faaliyete geçen Vadeli İşlemler Piyasası ise 
standart vade ve miktarlarda, nitelikleri önceden hükme bağlanmış vadeli altın ve döviz 
sözleşmelerinin işlem görmesi amacıyla oluşturulmuş bir piyasadır. Vadeli İşlemler İzmir 
Borsası tarafından yapılacağından 31.01.2006 tarihi mesai saati sonu itibariyle vadeli 
piyasanın faaliyetine son verilmiştir. Gümüş ve Platin 9 Temmuz 1999, standart dışı altın 15 
Ekim 1999 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. Diğer taraftan; 24.03.2000 
tarihinden itibaren Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası oluşturulmuştur. 

Güney Afrika Cumhuriyeti öncülüğünde 05.11.2002 tarihli deklarasyon ile 
oluşturulan, dünya elmas ticaretinin kontrol altına alınması çatışma bölgelerinden çıkarılan 
ham elmasın yasadışı ticaretinin önlenmesini amaçlayan, üyeleri arasında AB ülkeleri, ABD 
ve 31.05.2003 tarihinde üyelik için müracaat eden Türkiye'nin de üyeliğe kabul edildiği, 47 
üyeden oluşan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi oluşturulmuştur. Bakanlar Kurulunun 
2006/11115 sayılı "Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 
Karar" 31.10.2006 tarih ve 26332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu karar ile ham 
elmasın ithal ve ihraç işlemlerini Kimberley Süreci Sertifika Sistemi çerçevesinde yürütmeye 
ve ibraz edilen sertifıkalann Kimberley sürecine ilişkin belgelerde belirtilen asgari standartlan 
taşıyıp taşımadığını incelemeye, katılımcı ülke ihracat otoritesi nezdinde sertifıkalann teyidini 
almaya ve sertifika düzenlemeye İAB yetkili kılınmıştır. 

31.12.2006 tarihi itibariyle İAB'nın Kıymetli Madenler Piyasasında 55 üye 
bulunmaktadır. Ödünç piyasa üye sayısı 9'dur. Üye olmanın ön şartı, Hazine 
Müsteşarlığından "Altın Borsası Üyelik Belgesi" almaktır. Üyelik için ilgili kuruluşlann 
üyelik belgeleriyle birlikte Borsaya başvurması ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine karar 
verilmesi gerekmektedir. 

İstanbul Altın Borsası' nin (İAB) 2002-2006 yıllanna ilişkin 5 yıllık toplu bilgiler 
aşağıda gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler Ölçü (") 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl 

Farkı 

Artış veya 

Azalış 

(%) 

Öz Kaynaklar YTL 1.206.247 1.251.521 1.827.119 2.984.799 4.986.488 2.001.689 67 

Yabancı Kaynaklar 201.138 319.926 215.084 158.238 138.835 (19.402) (12) 

Maddi Duran Varlıklar 117.337 218.434 206.024 214.097 407.972 193.874 91 

Birikmiş Amortismanlar 63.808 79.070 106.024 135.423 200.855 65.432 48 

Operasyonel Gelirler 2.230.003 3.617.495 4.339.088 4.951.798 5.612.057 660.259 13 

Mal ve hizmet alımı • 1.030.019 1.178.015 1.048.097 1.050.760 1.344.276 293.516 28 

Kıymetli Madenler 
Piyasası Üyeleri 

tüzel kişi 52 51 51 54 55 1 2 

Altın işlemleri Miktarı kg 143.062 237,374 280.814 328.752 247.485 (81.267) (25) 

ithalat Kg 128.905 213.642 250.930 269.489 192.720 (76.769) (28) 

Gümüş işlemleri Miktarı kg 216.739 272.230 318.000 362.820 277.416 (85.404) (24) 

ithalat Kg 139.109 155.500 209.500 207.900 107.401 (100.499) (48) 

Kıymetli Madenler 
ödünç Piyasası Üyeleri 

tüzel kişi 10 9 8 7 9 2 28 

Kıymetli Madenler 
Ödünç Piyasası İşlemleri 

Kg 101 96 100 250 125 (125) (50) 

Vadeli İşlemler Piyasası 
Üyeleri 

tüzel kişi 17 17 17 13 - (13) (100) 

Vadeli İşlemler Piyasası 
işlem değeri 

Usd/Ons - - - - - -
Personel Sayısı (Yıl Sonu) Kişi 49 54 51 50 54 4 8 

Personel İçin Yapılan 
Tüm Giderler 

YTL 1.538.930 2.656.875 2.787.929 2.970.186 2.769.826 (200.360) (7) 

Gelirler YTL 3.060.494 4.188.777 4.777.736 5.455.974 6.516.002 1.060.028 19 

Giderler YTL 2.873.225 4.143.502 4.202.139 4.298.294 4.514.313 216.019 5 

Dönem Gelir-Gider farkı YTL 187.270 45.275 575.598 1.157.680 2.001.689 844.009 73 

Bilanço Gelir fazlası YTL 1.206.247 1.251.521 1.827.119 2.984.799 4.96.488 2.001.689 67 

(*) Tüm parasal değerler YTL'na dönüştürülmüştür. 

II.İDARİ BÜNYE : 

A- Mevzuat: 
28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40. maddesine 

29.04.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanunla eklenen 40/A maddesi hükmüne dayanarak 
03.04.1993 tarih ve 21541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kıymetli Madenler 
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esaslan Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, 
kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının; açık, düzenli 
serbest rekabet şartları ile güven ve istikrar içinde alınıp satılmasını sağlamak, fiyatları tespit 
ve ilan etmek amacıyla ve 13.02.1994 tarih ve 21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İAB 
Yönetmeliği ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan Altın Borsası, yetkilerini 
kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve 
denetimine tabi olan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumdur. Borsa 26.07.1995 tarihinde 
faaliyete başlamış olup teşkilatlanma ile ilgili yönetmeliği, 30.04.2003 tarih ve 25094 sayılı 
Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. 

B- Teşkilat: 

1993 tarihli Genel Yönetmeliğin 6. maddesi, 1994 tarihli İAB Yönetmeliğinin 4. 
maddesi ve 2003 tarihli İAB Teşkilat Yönetmeliğinin 9. maddesine ve bu yönetmeliğin eki 
organizasyon şemasına göre Borsanın organlan Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu ve Borsa Başkanından oluşmaktadır. 
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Borsa Genel Kurulu, Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır. 
Yönetim Kurulu, SPK'nun teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan Borsa 

Başkanı ile Genel Yönetmeliğin 13'üncü maddesindeki esaslara göre seçilen 1 Başkan ve 4 
üyeden oluşan karar organıdır. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının 
başıdır. SPK'nun teklifi üzerine müşterek kararname ile atanıp, görev süresi 4 yıldır. 
Başkanlığın boşalması halinde SPK' nun ilgili olduğu Bakanlıkça vekaleten Başkan 
atanabilmektedir. 

Diğer üyelerden ikisi, genel kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üyenin; 
birisi bankaların ve menkul kıymet aracı kurumlarının, birisi de kıymetli madenler aracı 
kurumlarının ve yetkili müesseselerin temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden biri, her yıl 
olağan genel kurul toplantısında yenilenmektedir. 

Borsanın hesap ve işlemleri, genel kurulca seçilecek iki denetçiden oluşan denetim 
kurulu tarafından denetlenir. Denetim kurulu, genel kurulda en yüksek oya sahip grubu 
oluşturan on üye tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek bir denetçi ile diğer 
adaylar arasından seçilecek bir denetçiden oluşmaktadır. 

Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Uyuşmazlık Komitesi kurulmakta, 
Uyuşmazlık Komitesi Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında 
çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı 
olmaktadır. 

Borsada ayrıca bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi mevcuttur. 
Başkanlık teşkilatı içinde yer alan; başkan yardımcıları kadro cetvelinde 3 adet 

belirlenmiş olup biri başkanlığa vekalet etmektedir. Bir başkan yardımcısı ile kuruluş arasında 
hukuki durumlar devam etmektedir. Eylül 2007 tarihinde diğer bir başkan yardımcısı ataması 
yapılmıştır. Borsada organizasyon şemasında ve kadro cetvelinde yer alan birimlerden Teftiş 
Kurulu oluşmamış olup, en son 05.06.2003 - 15.10.2004 tarihleri arasında görev yapan 1 
başkandan sonra halen Teftiş Kurulu mevcut değildir. Borsanın güvenliğinin sağlanması ile 
ilgili birim nitelikleri İstanbul İli Özel Güvenlik Teşkilatı ve Koordinasyon Kurulu tarafından 
belirlenmiş bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir güvenlik amiri ve güvenlik 
personelinden oluşmaktadır. 2006 yılında 1 amir, 16 güvenlik personeli görev yapmıştır. 

C- Personel durumu : 

Borsa Başkanı dışındaki Borsa personelinde aranacak şartlar, personelin görev, yetki 
ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslan, nitelikleri, sayıları, işe alınmaları, özlük haklan ve 
disiplin konulanna ilişkin esaslar Genel Yönetmelik ile İAB Yönetmeliği uyarınca çıkarılmış 
bulunan Borsa Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Borsa Başkanının 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 48/A maddesinin 1,4,5,6,7 bentlerinde yer alan şartlan taşıması 
zorunludur. 

Borsanın kuruluşu sırasında hazırlanan yönetmeliklerden bir kısmı günün şartlanna 
göre yeniden düzenlenerek SPK'na gönderilmiş olup görüş ve karar beklenmektedir. 

İş Kanununa tabi olup sendikalı olmayan personelin, ücret, ek ödemeler ve sosyal 
giderleri personel yönetmeliği esaslarına göre yapılmakta olup SPK' nun 07.01.2005 tarih ve 
867 sayılı yazısı ile "Memurlar ve Diğer Kamu .Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklannda 
Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı resmi Gazete' nin mükercer sayısında yayımlanan 631 
sayılı 04.07.2001 tarihli KHK esaslanna göre ücret tahakkuk yapılması talimatına göre 
uygulama başlatılmıştır." 

Personelin disiplin işlemleri personel yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Kuruluşta iş 
kanununa tabi personel olarak 2006 yılında 54 kişi istihdam edilmiştir. Borsada yönetim, 
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denetim kurulu üyeleri ile komitelere ve personele 2006 ydında bir önceki yıla göre %7 
oranında 200,4 bin YTL daha az olmak üzere 2,8 milyon YTL harcama yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 

İstanbul Altın Borsasının (İAB) faaliyetleri hizmet niteliğinde olup, tahsis edilmiş bir 
sermayesi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait gelir fazlası ile cari yıl dönem gelir fazlası 
toplamı olarak özkaynaklan itibariyle mali yönden rahat bir durumda olduğu görülmektedir. 
Faaliyetlerini özkaynaklan ile sürdürmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

Mevzuata göre; özel bütçe ile idare olan Borsanın takvim yılına ait bütçesi Yönetim 
Kurulu' nun teklifi üzerine Genel Kurulca onaylanmakta ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
onayı ile yürürlüğe girmektedir. Denk bütçe esasına göre hazırlanan bütçede izleyen yılın 
Şubat ayı sonuna kadar kesin hesap cetveli hazırlanarak ödenek aktarmaları yapılabilmektedir. 
Kuruluşun; finansman gideri bulunmamakta, genel giderleri ve bilançosunda aktifleşen 
değerleri 2006 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında 442,3 bin YTL fazlasıyla 4,8 milyon 
YTL olmuştur. 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamı dışında kalmak için yaptığı müracaatlar olumsuz neticelenince dava açan 
Borsanın, dava neticesi söz konusu kanun kapsamında olduğuna karar verilmiştir. Temyiz 
sonrası da bu durum değişmemiş, karar düzeltmesi talebi de 21.05.2007 tarihinde Danıştay'ca 
uygun görülmemiştir. Ancak bu arada Borsa 17.12.2006 tarihinde Resmi Gazete' de 
yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinde yapılacak 
işlerin Kamu İhale Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere göre gerçekleştirilmesi esası 
getirilerek uygulama başlatılmıştır. 2006 yılında bir önceki yıla göre %28 oranında 293,5 bin 
YTL fazlası ile 1,3 milyon YTL tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleşmiştir. 

İstanbul Altın Borsasında işlem gören işlenmemiş kıymetli maden ve standartlan ile 
ilgili düzenlemeler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Hazine 
Müsteşarlığınca yayımlanan tebliğlere göre yapılmakta olup Kıymetli Madenler Borsalannın 
Kuruluşu ve Çalışma Esaslan Hakkında 03.04.1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan ve süreç içerisinde değişikliğe uğrayan Genel Yönetmelik ile 13.02.1994 tarih ve 
21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1999, 2007 tarihlerinde değişikliğe uğrayan İAB 
Yönetmeliğinde de görevler, üyelik ile ilgili esaslar, Borsa işlem yöntemleri, uyuşmazlık ve 
disiplin konulan detaylı bir şekilde yer almıştır. 

Borsada işlem yapma yetkisi; aracı kuruluşlann Hazine Müsteşarlığından aldıkları 
yetki belgesine göre, Borsa Yönetim Kurulunca, faaliyette bulunulacak her bir piyasa için 
(Altın, Gümüş, Platin) ayn ayn üyelik belgesi ile verilir. Borsa üyeleri, faaliyet gösterdikleri 
piyasalarda kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına ve başkası 
hesabına alım satım faaliyetinde bulunabilirler. 

Üye temsilcisi, Borsa üyesini Borsa işlemlerinde, takas ve saklama işlemlerinde temsil 
edebilen ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilen imza yetkisini haiz 
kişidir. Temsilcilerde bulunması gereken özellikler İAB Yönetmeliğinde belirlenmiştir. 

Borsa üyeleri, Borsa Başkanlığına Genel Yönetmeliğin 29'uncu maddesi çerçevesinde 
Borsa Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda giriş aidatı öderler. Borsada birden fazla 
piyasada faaliyet gösterecek Borsa üyelerinden alınacak yıllık aidat ile giriş aidatını her 
piyasa için belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Sözkonusu aidatlar Genel Kurul karan ile 
yürürlüğe girmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanununda ve yönetmeliklerde Borsalann kamu tüzel kişiliğini haiz 
kurumlar olduğu belirtilmekle beraber Anayasanın 123. maddesinin kamu tüzel kişiliğinin 

- 2 7 0 -



ancak kanunda veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulacağı hükmünü amir olduğu göz 
önüne alındığında İAB'yi ayakta tutan yönetmeliklere dayalı mevzuatın ortaya çıkan 
teşkilatlanmaya ilişkin sorunların aşılmasında yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle 
Borsanın bir an önce kanuni statüsünün belirlenmesi denetim neticesinde en önemli sorun 
olarak görülmektedir. Nitekim SPK denetimleri sonrası kurul karan ile Borsaya talimat olarak 
gönderilen bir kısım hususlarda görüş aynhklan oluşmuş, Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
yapılan soruşturmaya ait 31.03.2005 tarih ve 27/05-31 sayılı rapora göre Başbakanlık 
Tasarruf Genelgelerine aykırı geçmiş yıl uygulamaları ile ilgili olarak eski yöneticiler ve bir 
kısım Borsa personeli hakkında görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suç iddialan ile 
savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, Beyoğlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 
06.11.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı ile ilgililer hakkında beraat kararı verildiği 
anlaşılmıştır. 

2006 yılında borsa faaliyetleri incelendiğinde; 
- Borsa'da işlem gören altın miktannın 247.485 kg, 
- Borsa'da işlem görmek üzere ithal edilen altın miktarının 192.720 kg, 
- Borsa'da işlem gören gümüş miktannın 277.416 kg, 
- Borsa'da işlem görmek üzere ithal edilen gümüş miktarının 107.401 kg, 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde 2005 yılı ile karşılaştırıldığında altın 

işlem miktarında %25, altın ithalatında %28, gümüş işlem miktannda %24, gümüş ithalinde 
%48 oranında düşüş görülmüştür. 

Borsa, kuruluşundan itibaren Gelir-Gider farkı devamlı olarak olumlu neticelenmiştir. 
Gelirleri operasyonel gelirler olarak ifade edilen üye aidat gelirleri, Borsa payı gelirleri ve 
tescil saklama gelirleri ile mevduat ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 

2006 yılında gelirlerin %86,1 oranım operasyonel gelirler teşkil etmiştir. İAB'nın 
2006 yılı gelirleri 6,5 milyon YTL, genel giderleri 4,5 milyon YTL olmuş ve dönemi, bir 
önceki yıla göre %73 oranda 844,0 bin YTL fazlası ile 2,0 milyon YTL olumlu fark ile 
kapatmıştır. 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 15.12.1999 tarih 
ve 4487 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre Borsanın yıllık net karı'nın (Gelir-Gider 
farkı) %10'u, gelirin tahakkuk ettiği yılı izleyen takvim yılının en geç dördüncü ayı sonuna 
kadar SPK'ya ödenmektedir. 

V. YATIRIMLAR: 

Borsa, altın alım satım talepleri için, 1997 yılından itibaren satın aldığı yazılım veri 
tabanı üzerinden ve kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlarla seans sistemini 12.9.2006 
tarihine kadar sürdürmüştür. Seans salonunda üyelerden alınan talep formlan borsa görevlisi 
tarafından bilgisayara işlenmekte ve bilgisayardaki yazılım sistemi vasıtasıyla alım ve satım 
talepleri eşleştirilmek suretiyle işlemler gerçekleştirilmekteydi. Bahsedilen sistem, yarı 
otomatik seans sistemi olarak adlandırılmıştı. Borsanın teknolojik altyapısının yenilenmesi, 
piyasalann tamamen elektronik ortamda işlemesi ve üyelerin yaptıktan işlemlerde 
teknolojinin getirdiği faydalardan azami ölçüde yararlanabilmesi amacıyla 2000'li yılların 
başında mevcut yarı elektronik borsa sisteminin modernizasyonu ve geliştirilmesi için proje 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalardan 'Tam Elektronik Seans Sistemi Projesi' ile 
üyelerin seans salonunda kendilerine tahsis edilen terminaller vasıtasıyla emirlerini doğrudan 
sisteme girmeleri sağlanmış, tekliflerin kağıt ortamında iletilmesinden kaynaklanan zaman 
kaybı sıfıra indirilmiş, üyelerin işlem yapmasında eşit koşullar sağlanarak müşteri taleplerine 
ve uluslararası fiyat dalgalanmalanna daha hızlı tepki verilmesi sağlanmıştır. Proje, 12 Eylül 
2006 tarihinde tamamlanarak uygulamaya geçilmiştir. İkinci etap olan 'Uzaktan Erişim 
Projesi'nin amacı ise, Borsa üyelerinin, kıymetli madenler piyasalannda gerçekleştirecekleri 
işlemleri, tamamen elektronik ortamda kendi ofislerinden yapabilmelerini sağlamaktadır. 
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Projenin ikinci aşaması olan "Uzaktan Erişim Sistemi" 4 Mayıs 2007 tarihinde uygulamaya 
alınmıştır. 

Kuruluş Karaköy Rıhtım Caddesinde hizmet binası olarak kullandığı yeri 1998 yılında 
kiralamıştır. Borsa, ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara müracaat ederek hizmet binası 
temini için araştırmalar yapmış, ancak olumlu bir sonuç alamamıştır. Hizmet binasını 
kiraladığı Şirket ile hukuki ihtilafa düşüp binayı boşaltmak zorunda kaldığı takdirde; 
faaliyetleri açısından taşınabileceği hizmet binasının bir çok özelliğinin olması gerekmektedir. 
İstanbul' da istenen özellikte bina bulmanın zorlukları göz önüne alınarak; hizmet binası 
temin edilmesi yönündeki çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER : 

İAB'nın, 22.07.1996 tarihinde kurulan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile 26.09.2001 
tarihinde kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) isimli 2 iştiraki bulunmaktadır. 2005 
yılı sonu itibariyle İAB'nin bunlardan İAR'nin 6.0 milyon YTL sermayesinde %0005 
oranında 300 YTL ve MKK'nın 6,0 milyon YTL sermayesinde %01 oranında 6 bin YTL 
hissesi bulunmaktadır. 

VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- İstanbul Altın Borsası'nın kuruluşundan itibaren yönetmeliklere bağlı bir yapı 
içinde faaliyet gösterdiği ve bu hukuki yapının ihtiyaçları karşılamadığı dikkate alınarak bir 
an önce kuruluş kanununun çıkartılması için ilgili merciiler nezdinde girişimlerin yapılması, 

2- İstanbul Altın Borsası'nın kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi için; 
- Başta altın olmak üzere kıymetli madenlere dayalı finansal enstrümanların ve 

bonoların ihraç imkanlarının yaratılması ve bu husustaki gerekli düzenlemelerin yapılması 
için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması, 

- Piyasaların derinlik, işlem hacmi ve işlem tutarının artırılabilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması, 

- Borsa üyelerinin aktif olarak işlem yapmasının sağlanmasına ve faaliyetlerin 
yaygınlaştırılmasına çalışılması, 

- Kuruluş' un hizmet binası temin edilmesi yönündeki çalışmalarını her türlü gayreti 
göstererek sürdürmesi, 

3- YDK raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

İstanbul Altın Borsası' nin 29.03.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2006 yılı bilançosu ve 2.001.688,85 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İstanbul Altın Borsası 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
2006 

Pasif (Kaynaklar) 
2006 

Aktif (Varlıklar) 
YTL 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL 

1 - Dönen varlıklar 1- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Hazır değerler 4.416.963,79 A-Mali borçlar 

B-Menkul kıymetler B-Faaliyet borçlan 

C-Faaliyct alacaklan C-Diğer borçlar 

1 -Gelirlerden alacaklar D-Alınan avanslar 

2-Şüpheli faaliyetler alacaklar karşılığı (-) E-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 117.017,01 

D Diğer alacaklar F-Borç vc gider karşılıktan 

E-Stoklar 500,33 G-Gelccck aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 

F-Gelecek aylara ait gider vc gelir tahakkuklan H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 21.818,48 

G-Diğer dönem varlıklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 138.835,49 

Dönen varlıklar toplamı ( ı ) 4.417.464,12 II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

II-Duran varlıklar B-Faaliyet borçlan 

A-Menkul varlıklar C-Diğer borçlar 

B-Faaliyet alacaklan D-Alınan avanslar 

C-Diğer alacaklar E-Borç ve gider karşılıklan 

D-Mali duran varlıklar F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 

1 -Mali kuruluşlara yatınlan sermaye 6.300,00 G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

a-İştiraklcr 6.300,00 Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı (I) 

b-İştiraklcre sermaye taahhütleri (-) Genel toplam (I+II) 138.835,49 

E-Maddi duran varlıklar 207.116,57 III-Oz kaynaklar 

1 -Maddi duran varlıklar 407.971,79 A-Net değerler/sermaye hesabı 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (200.855,22) B-Yedekler 

3-Yapılmakta olan yatınmlar C-Gcçıniş yıllar olumlu faaliyet sonuçlan 2.984.798,77 

4-Verilen avanslar D-Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlan 

F-Maddi olmayan duran varlıklar 30.412,64 E-Dönem faaliyet sonuçları 2.001.688,85 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 69.419,24 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (39.006,60) 

3-Verilen avanslar 

G-Özel tükenmeye tabi varlıklar (-) 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

H-Gclccck yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 464.029,78 

I-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı (II) 707.858,99 Öz kaynaklar toplamı (III) 4.986.487,62 

Aktif (Varlıklar) toplamı 5.125.323,11 Pasif (Kaynaklar) toplamı 5.125.323,11 
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İstanbul Altın Borsası 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler YTL 

I- Gelirler 

A- Operasyonel gelirler 

1- Üye aidat gelirleri 169.609,50 

2- Borsa Payı gelirleri 2.951.440,93 

3- Tescil ve Saklama geliri 2.491.006,25 

Operasyonel gelirler toplamı ( A ) 5.612.056,68 

B- Diğer gelirler 

1- Mevduat faiz gelirleri 396.460,10 

2- Üye kira gelirleri 67.433,08 

3- Menkul kıymet gelirleri 12.037,45 

4- Yayın ve tanıtım gelirleri 66.346,56 

5- Kambiyo gelirleri 346.840,28 

6- Sair gelirler 14.827,76 

Diğer gelirler toplamı ( B ) 903.945,23 

Gelirler toplamı ( A + B ) 6.516.001,91 

II- Giderler 

1- Personel ücret ve giderleri 2.762.020,45 

2- Kurul ücret ve giderleri 27.348,95 

3- Dışarıdan sağlanan sair fayda ve hizmet alımları 248.565,22 

4- Hizmet binası kira gideri 479.545,74 

5- Sigorta gideri 242.178,92 

6- Mahkeme ilamına dayalı yasal giderler 4.756,09 

7- Ödemeler dışı kaydi giderler 456.366,25 

(Kambiyo zararları ve amortisman) 

8- Diğer giderler 293.531,44 

Giderler toplamı ( I I ) 4.514.313,06 

III- Cari yıl gelir-gider farkı ( I - II) 2.001.688,85 
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SAYI: 11 
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞFNIN 2006 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 18/06/2008 tarihli 29'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Dünyada ve Türkiye'de toplu konut uygulamalarının tarihçesi incelendiğinde, bu 
konutların genellikle çok sayıda, bir arada üretildikleri ve düşük maliyetli oldukları 
görülmekte, "toplu konut", "sosyal konut" ya da "halk konutu" kavramları çoğu zaman 
eşanlamda kullanılmaktadır.* Çok sayıda konut üretiminin temelinde, son iki yüzyılda 
dünyadaki sanayileşme süreciyle birlikte ekonomik ve sosyal yaşamda meydana gelen büyük 
değişiklikler yatmaktadır. Sanayileşme ve sermaye birikimi sürecinde başta İngiltere olmak 
üzere Almanya, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri önemli toplu konut uygulamaları 
gerçekleştirmişlerdir. 

Ekonomik gücü düşük, kendi tasarruflarıyla konut edinme imkânı olmayan toplum 
kesimlerinin konut sahibi olmalarını sağlayacak girişimler, bütün dünyada devletin, yerel 
yönetimlerin ya da sosyal amaçlı kuruluşların desteğiyle gerçekleşmiştir. Ancak bu destek, 
ülkelerin ekonomik ve sosyal koşullanna göre bazen büyük oranlarda, bazen de çok sınırlı 
olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlardan kentlere yoğun iç göçün yanı 
sıra konut üretiminde devletin düzenleyici rolünün yetersiz kalması nedeniyle kaçak, sağlıksız 
yerleşim alanları ve gecekondu bölgeleri meydana gelmektedir. Bu türden sağlıksız 
yapılaşmaları engellemek amacıyla devlet desteğiyle ortaya çıkan toplu konut uygulamaları 
genellikle iki modele göre örgütlenmektedir. 

1- Kamu kuruluşları tarafından çok sayıda konut üretilerek kiraya verilmesi ya da 
uygun koşullarda kredi verilerek konut mülkiyetinin desteklenmesi, 

2- Konut yapmak isteyen dar gelirlilere merkezi ya da yerel yönetimler aracılığıyla 
altyapısı tamamlanmış arsa sağlanmak suretiyle konut üretiminin teşvik edilmesi. 

Toplu konut politikaları ülkelerin sosyoekonomik yapılarına göre değişmekle birlikte 
hepsinde görülen ortak özelliklerin başında; kendi tasarruflarıyla konut sahibi olması mümkün 
bulunmayan dar gelirli kitlelere 1870'li yıllarda Sultan Abdülaziz tarafından Beşiktaş'ta saray 

* Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme, HABİTATII, 1996, İstanbul. 
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hizmetlilerinin ikamet etmesi amacıyla yaptırılan konutlar(Akaretler), Taksim'de Surp Agop 
sıra evleri ile Laleli'de Harikzedegan (Tayyare) apartmanları toplu konut uygulamalarının 
Osmanlı dönemindeki ilk örnekleridir.* Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu izleyen 1930'lu 
yıllarda ise, Balkanlardan ülkeye göç eden yaklaşık 500 bin göçmen için yapılan konutlar ile 
sanayileşme yatırımlarının yoğunlaştığı kentlerde devlet eliyle üretilen lojmanlar, toplu konut 
uygulamalarının diğer örneklerini oluşturmaktadır. Bu konutların başında; Ankara evleri, 
Ankara Saraçoğlu mahallesi, Etibank, Sümerbank, SEKA, Devlet Demiryolları lojmanları, 
Zonguldak ve Kozlu Kömür İşletmeleri Amele Mahalleleri ile diğer kamu işletmelerine ait 
lojmanlar bulunmaktadır. 

Aynı dönemde devlet eliyle üretilen kamu lojmanları yanında konut kooperatifçiliği de 
yeni bir model olarak ağırlık kazanmaya başlamıştır. Ankara'da yoğunlaşan memurların 
güçlerini birleştirmek suretiyle kurdukları kooperatifler aracılığıyla yaptıkları toplu konutlar; 
bahçeli tek, ikiz ve sıra evlerden oluşan yerleşme modeline göre yapılmıştır. Ankara'daki 
Bahçelievler ve Mebus Evleri bu modelin başlıca örnekleridir. Yukarıda kısaca özetlenen 
toplu konut uygulamalarının tamamı, Avrupa'daki benzer örneklerden esinlenilerek 
tasarlanmıştır. 

İkinci Dünya savaşı sonrasında Türkiye'nin sanayileşme stratejisinde meydana gelen 
değişiklikler nedeniyle, kırsal alanlardan kentlere yoğun iç göç başlamış, hızla büyüyen 
kentlerde ortaya çıkan barınma ve yerleşim sorunları ülkenin temel problemlerinden biri 
haline gelmiştir. Özellikle büyük kentlerin yakın çevrelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşma 
çok hızlı biçimde artarken, beraberinde getirdiği yerleşim sorunları her geçen yıl büyümüştür. 
Bu süreçte, yüzlerce yıllık geleneksel yaşama alışkanlıkları terk edilerek, müstakil bahçeli 
evlerde yaşamak yerine, apartmanlardan oluşan çok katlı binalarda yaşamak tercih edilmeye 
başlanmıştır. 

1966 yılında yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu ile 1969 yılında çıkarılan 
Kooperatifler Kanunu'nun sağladığı imkânlar yanında, kent içindeki arsa fiyatlarının çok 
yükselmesi ve arsa spekülasyonunun önemli bir yatırım aracı haline gelmesi; hızla büyüyen 
kentlerde çok katlı apartman yapımını teşvik eden başlıca nedenlerdir. Bu gelişmeler; kent 
merkezlerinde "yık-yap-sat" usulüyle servet edinme imkânlarını artırmakla birlikte, tarihsel 
ve kültürel değerlerin tahrip edilmesine, kentlerdeki yoğunluk artışına, yeşil alanların yok 
olmasına, sosyal alt yapıların yetersiz kalmasına ve kentsel yaşam kalitesinin sürekli olarak 
düşmesine neden olmuştur. 

Kent merkezlerinde ortaya çıkan olumsuz etkilerin ciddi boyutlara ulaşması; ilk olarak 
Türkiye Emlak Kredi Bankasını kent dışındaki boş arazileri planlamaya yöneltmiş, 
İstanbul'da Koşu yolu, Levent ve Ataköy projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerde karma 
konut modelleri uygulanmış, çok katlı ve az katlı konutlar yan yana tasarlanmıştır. Bu 
uygulamaların başlangıcında alt ve orta gelirli toplum kesimlerinin konut sahibi olabilmesi 
hedeflenmesine karşın, giderek bu amaçtan uzaklaşılmış ve yüksek gelir gruplarına lüks konut 
üretilir hale gelinmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülük yaptığı Batıkent projesi, çok sayıda 
kooperatifin gücünü birleştiren ve kent merkezi dışında gerçekleştirilen sosyal konut 
uygulamalarının farklı bir örneğidir. 1974 yılında Ankara kent merkezinin yakın çevresindeki 
Macunköy, Ergazi ve Yuva köylerinde 10,5 milyon m 2 'lik alan kamulaştınlarak 55 bin konutu 
içeren Batıkent imar planı hazırlanmıştır. Bu projeyi gerçekleştirmek üzere Kent-Koop 
(Batıkent Konut Üretim ve Yapı Kooperatifleri Birliği) kurulmuştur. Kooperatiflere üst 
birlikler halinde örgütlenme imkânı tanıyan Kooperatifler Kanunu'nun, aynı zamanda kamu 
tüzel kişilerine, belediyelere ve özel derneklere, bu birliklere üye olmayı kolaylaştırması 
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nedeniyle, diğer kentlerde de yerel yönetimlerin öncülük ettiği üst birlikler kurulmuş ve 
büyük çaplı projeler uygulamaya konulmuştur. 

1980'li yılların başında Türkiye'de konut sektörünün yaşadığı büyük kriz ve önceki 
uygulamaların yetersizliği, bu soruna devlet müdahalesini zorunlu hale getirmiş ve 
08.07.1981 tarih, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunla, alt ve 
orta gelir gruplarına sosyal konut sağlanmasında devlet desteği ve organizasyonu kabul 
edilmiş, Kanun kapsamında yapılacak işler için Kamu Konut Fonu kurulmuştur. Fonun gelir 
kaynağı olarak Devletin gider bütçesinin en az %5'inin tahsis edilmesi ve kooperatiflere 
öncelik verilmesi amaçlanmakla birlikte, Bütçeden yeterli kaynak aynlamaması nedeniyle bu 
Kanun kısa zamanda işlerliğini kaybetmiştir. 

Konut sorununa çözüm arayışları sürecinde 1984 yılına gelindiğinde; bir tarafta 
giderek büyüyen konut açığı sorunu, diğer tarafta 2487 Sayılı Kanunla örgütlenmeleri teşvik 
edilen ancak yeterli destek sağlanamayan çok sayıda kooperatifin içinde bulunduğu sorunlar, 
devletin bu konuyu yeni bir yaklaşımla ele almasını gerektirmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 17.03.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye'de konut 
sorununun çözümü açısından yeni bir dönem başlamıştır. Bu Kanunun 2. maddesiyle kurulan 
Toplu Konut Fonu Devletin bütçe sistemi dışına alınmış, geniş kapsamlı ve önemli gelir 
kaynakları bu işe tahsis edilmek suretiyle öncelikle finansman sorununun çözümlenmesi 
amaçlanmıştır. Sistemin yürütülmesi için 2983 sayılı Kanunla genel idare dışında, tüzel 
kişiliği sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Fonksiyonları 
itibariyle birbirinden çok farklı görevler üstlenen bu İdare, 1990 yılında, 412 ve 414 sayılı 
KHK'lerle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki 
ayn teşkilat haline dönüştürülmüştür. 

Toplu Konut Fonu, 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7 nci maddesiyle tasfiye edilmiş, 
Fonu yönetmekle görevli Toplu Konut İdaresi, 4698 sayılı Kanunla kurulan Konut 
Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Bu düzenlemenin ardından, 31.07.2003 
tarih ve 4966 sayılı "Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 
Konut Müsteşarlığı kaldırılmış ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu Bakanlığa bağlanmıştır. 
İdare, son olarak, 16.01.2004 tarihli Başbakanlık Karanyla 3046 Sayılı Kanunun 10'uncu 
maddesi çerçevesinde yeniden Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 

2985 sayılı "Toplu Konut Kanunu" ile verilen asli görevlerinin yanında, 2003 yılından 
2007 yılma kadar yapılan kanun değişiklikleriyle Toplu Konut İdaresine verilen ek görevler 
aşağıda belirtilmiştir. 

31.07.2003 tarih ve 4966 sayılı "Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla; Toplu Konut İdaresinin kaynaklarının kullanım amaçları 
genişletilerek "Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesine, köy mimarisinin geliştirilmesine, 
gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine 
yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması" şeklinde 
değiştirilmiştir. 

12.03.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel 
Dönüşüm Projesi Kanunu çerçevesinde; kentsel tasanm projeleri ile konut, sosyal donatı, 
çevre düzenlemesi ve teknik alt yapı projeleri ile yapım dâhil diğer işler Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ve TOKİ tarafından Başbakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre 
yapılması, projedeki müşavirlik ve kontrollük hizmetleri İdare ve Belediye tarafından özel 
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hukuk hükümlerine göre kurulacak veya iştirak edilecek şirket tarafından bedeli karşılığında 
yürütülmesi şeklinde yeni görevler verilmiştir. 

05.05.2004 tarih, 5162 sayılı Kanunla 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü 
maddesi değiştirilmiş ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına imar planı yapma yetkisi ve bu 
Kanunla aynı zamanda Toplu Konut İdaresine, gecekondu dönüşüm projesi çerçevesinde 
yaptığı inşaatları yapım maliyetinin altında satma konusunda da yetki verilmiştir. 

15 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 
Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Kaldırılması Hakkında 
5273 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleriyle; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kaldırılmak 
suretiyle mevcut personeli Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devredilmiştir. Anılan Kanunun 
2'nci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca tasfiye edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner 
Sermaye İşletmesinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
devredilen varlıkları dışındaki tüm varlıkları, haklan, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları 
ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına devredilmiştir. 

26.09.2006 tarih 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.09.2006 tarih "5543 
sayılı İskân Kanunu" ile Toplu Konut İdaresine göçmen konutlanyla ilgili koordinatörlük 
görevi verilmiştir. 

21.02.2007 tarih ve 5582 sayılı "Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 27 inci maddesi ile 2985 sayılı Toplu 
Konut Kanunu'na eklenen 10 uncu madde ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut 
satışından kaynaklanan ipotekli veya ipoteksiz alacaklarının, ipotek finansmanı kuruluştan 
tarafından devralınabileceği ve devredilebileceği, hükmü getirilmiştir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının son beş yıllık faaliyetlerini özetleyen bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Geniş yetkilerle donatılan ve doğrudan Başbakan'a bağlı olarak çalışan İdare'nin 
kuruluşundan beri, Kurumun önceliklerini, uzun vadeli hedef ve politikalarını tespit etmek 
üzere etkili bir karar organı oluşturulması fikri benimsenmemiştir. Son olarak, Konut 
Müsteşarlığı hakkında 28.06.2001 tarih, 4698 sayılı Kanunla oluşturulan "Konut Yüksek 
Kurulu" ve "Konut Koordinasyon Kurulu", 4966 sayılı Kanun çerçevesinde Konut 
Müsteşarlığı'yla birlikte kaldırılmıştır. Böylece, söz konusu Kurul'lara ve Müsteşarlığa 
verilen geniş yetkiler, yeniden Toplu Konut İdaresi Başkanlığında toplanmış, 16.01.2004 
tarihli Başbakanlık Kararıyla 3046 Sayılı "Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapan Kanun"un 10'uncu maddesi çerçevesinde İdare yeniden 
Başbakanlığın bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, İdare'nin kuruluşundan beri, TOKİ tarafından 
gerçekleştirilen konut yatırımlarını, konut sektöründeki inşaat projelerinin, tamamlandıktan 
sonra satılmak üzere yapılması ve kamu sabit sermaye stokunda yer almaması gerekçesiyle 
kamu yatırımı olarak değerlendirmemekte ve Devletin yıllık yatırım programlarına dâhil 
etmemektedir. 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında toplanan Konut Özel 
İhtisas Komisyonu, Türkiye'de konutla ilgili incelemeleri sırasında çok önemli saptamalar 
yapmış, özellikle deprem felaketiyle ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur; 

"1999 yılında Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerinden Marmara Bölgesinde meydana 
gelen deprem felaketlerinde ortaya çıkan tablo, yıkılan yapı sayısı ve can kaybının boyutları, 
çok çarpıcıdır. Bu felaketler, ülkemizde son 20 yıldır göz ardı edilen bilimsel planlamanın, 
planlı ve bilinçli kentsel politikaların, sanayi yer seçimi kararlarının ve çağdaş yönetimin 
önemini bir kez daha ve acı deneyler sonucu, ortaya koymuştur. 21. yüzyılda büyük ölçüde 
kentleşmiş bir ülkeye kavuşacak Türkiye'de tüm kentlerin ve tüm kent nüfusunun yaşanabilir, 
güvenli ve kimlikli kentsel çevrelere kavuşturulması mümkündür. Ancak, bu konuda, her 
türlü kaynak ve fırsatların, toplum ve yönetimin her kademesinde çok bilinçli ve akılcı şekilde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında toplanan Konut Özel 
İhtisas Komisyonu Türkiye'de konutla ilgili gelişmeleri incelemeye karar vermiş, belirlenen 
konularda araştırma yapmak üzere alt komisyonlar teşkil edilmiştir. Alt Komisyonlar 
tarafından konut sorunu konusunda ortaya konan hedef ve politikalardan Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı için dört temel hedef belirlenmiştir; 

1) Konut bir insan hakkıdır. Herkes için yeterli konut sağlanmalıdır. Herkese yeterli 
konut ve temel hizmetlerin sağlanması için kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, kooperatifler ve bireylerin karar alma aşamalarında yer alabileceği bir sistemin 
oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

2) %66'sı aktif fay hattı üzerinde yer alan ülkemizde afetlerin olumsuz etkilerinin en 
aza indirilmesi için çarpık kentleşme, kaçak yapılaşma ve kaynak israfı engellenmeli, yapı 
güvenliği ve denetimi konusunda etkin tedbirler alınmalıdır. 

3) Kamunun kısıtlı olan kaynakları altyapılı arsa üretimine yönlendirilmeli, ancak alt 
ve orta gelir grubuna dönük konut finansmanı için modeller geliştirilmelidir. 

4) Konut üretiminde yapı ve çevre kalitesi artırılmalı, doğal, sosyal ve kültürel 
değerlerimizi de koruyabilecek yapı ve çevre standartları hazırlanmalı, sağlıklı, güvenli, 
kaliteli ve ekonomik konut ve çevrelerinin oluşturulması sağlanmalıdır." 

TOKİ'nin faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinde, Konut Özel İhtisas 
Komisyonu'nda belirlenen hedef ve politikalann göz önüne alınması önemli görülmektedir. 
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2006 yılı İdare bütçesinde; toplam gelirlerin 1,9 milyar YTL, toplam harcamaların 2,8 
milyar YTL seviyesinde olacağı ve bütçe dönemi sonunda 929 milyon YTL açık oluşacağı 
tahmin edilmiştir. Yıl sonu gerçekleşme rakamlarına bakıldığında, toplam gelirler 2,9 milyar 
YTL, toplam giderler ise 2,8 milyar YTL tutarında gerçekleşmiş ve dönem sonunda 156 
milyon YTL tutarında finansman fazlası meydana gelmiştir. 

Toplam gelirler içinde en büyük paylan %40 oranla konut satış hâsılatı, %30 oranla 
arsa satış hâsılatı oluşturmaktadır. Toplam giderler içinde inşaat hakediş ödemeleri %83'lük 
oranla en önemli gider kalemi niteliğine sahip bulunmaktadır. 2007 yılında gelirler içinde arsa 
satışlannın payının önemini koruduğu görülmektedir. 

İdarenin finansman ihtiyacının karşılanması için satışı yapılan arsa ve arazilerden 2006 
yılında 806 milyon YTL, 2007 yılında inceleme tarihi (Ekim 2007) itibariyle 1,2 milyar YTL 
olmak üzere toplam 2 milyar YTL tutarında kaynak sağlanmıştır. 

İdare tarafından bütçede, faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkması öngörülen finansman 
açığının gerçekleşmediği görülmektedir. Bunun temel sebebi bütçede 26 milyon YTL olarak 
öngörülen arsa satışlarının dönem sonunda 806 milyon YTL olarak gerçekleşmesidir. Ayrıca 
arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işlerinden bütçede öngörülenin iki katı gelir elde edilmiş ve 
2006 yılında finansman sıkıntısıyla karşılaşılmamışım 

İdarenin 2003 yılından itibaren başlattığı konut seferberliği kapsamında üstlendiği 
ödeme yükümlülükleri ile toplam kaynaklan kıyaslandığında önceki yıllarda ortaya çıkması 
beklenen finansman açıkları, yeni kaynak temini ve ödenmesi gereken yükümlülüklerin 
ertelenmesi ile 2007 yılı son aylarına kadar İdare tarafından ötelenmiştir. 2007 yılı bütçesinde 
oluşacak finansman açığının kapatılabilmesi için yapılan revize bütçede 1,1 milyar YTL 
tutarında borçlanma öngörülmüştür. 

İdare tarafından inşa ettirilerek hak sahiplerine dağıtılması için Afet İşleri Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen 5.801 adet konutun maliyet bedelinden bugüne kadar İdare 
hesabına 21 milyon YTL aktanlmıştır. Maliyet bedelinden geriye kalan 304 milyon YTL'nin 
de İdare hesabına aktarılması gerekmektedir. 

Kamuoyunda kooperatifler hakkında oluşan olumsuz düşünceler ve TOKİ'nin son 
yıllarda başlattığı konut hamlesinde uygun ödeme koşulları ve uzun vadeler getirmiş olması, 
TOKİ'nin konut kredilerinde önemli bir azalmayı beraberinde getirmiştir. 2003 yılında 99,5 
milyon YTL olan toplam kredi kullanımı yıllar itibariyle azalarak 2006 yılında 31,5 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Yüklenici firmalara yer teslimi yapıldığı tarihte işin başından itibaren denetiminin 
yapılabilmesi için müşavir firmaların da bu tarihte belirlenmiş olması veya müşavirlik ihalesi 
yapılıncaya kadar inşaatın yapıldığı ildeki diğer resmi kurumların teknik elemanlarından 
yararlanılması, ihale aşamasından sonra ilave olarak verilen işlerde, sözleşmede öngörülen 
teknik personel sayısının göz önünde bulundurulması, müşavir firmalar üzerinde İdare 
tarafından yapılan denetimlerin artırılması, imalat aşamasında ortaya çıkan hata, kusur ve 
eksikliklerle ilgili olarak İdare tarafından belli aralıklarla müşavir firmalara eğitim ve 
seminerler verilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesi, gerekli görülmektedir. 

TOKİ konut seferberliği hamlesiyle önceki yıllardan beri, esas itibariyle, alt yapılı arsa 
üretme ve toplu konut yapımcılarına finansman desteği sağlama görevlerine ilave olarak 
konut üretimine ağırlık ve öncelik vermeye başlamıştır. Bu çerçevede, 2003 yılı başından 
2005 yılı sonuna kadar ülke çapında 150 bin, 2007 yılı sonu itibariyle ise, 250 bin konuta 
ulaşılması hedeflenmiş, denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle 246.954 konut sayısına 
ulaşılmış olup, 138.492 konutun yapımı tamamlanmıştır. Konut üretimi ile birlikte ilköğretim 
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okulu, lise binası, ticaret merkezi, hastane, sağlık ocağı, santral binası, spor salonu gibi diğer 
yapılar da üretilmektedir. 

Üretilen konutlann; 
137.606 adedi dar ve orta gelir grubu, 
59.352 adedi alt gelir ve yoksul grubu, 
28.704 adedi gecekondu dönüşümü, 

7.700 adedi afet konutu, 
2.393 adedi tanmköy konutu, 

11.199 adedi de kaynak geliştirme projesi 

kapsamında yer almaktadır. 

Yenilenme ve dönüşme, kentlerin kendilerini yeniden üretmeleri için mutlaka gerekli 
süreçlerdir. Ancak, ülkemiz kentlerinde bu olgu sürekli olarak imar haklarının artırılması ve 
mevcut dokuların yıkılarak yenilenmesi olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır. Kuşkusuz 
bir kentte bu tür dönüşümler de söz konusu olabilir, ancak kentsel dönüşümün en belirgin 
hedefi sağlıklaştırma, iyileştirme ve canlandırma olarak belirlenmelidir. 

Toplu Konut Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile TOKİ'ye gecekondu dönüşüm 
projeleri yapma ve geliştirme yetkisi verilmiş, belediyelerden gelen başvuru ve talepler 
üzerine TOKİ gecekondu dönüşüm projelerine başlamış ve inceleme dönemi (Ekim 2007) 
itibariyle toplam 107.987 konutu kapsayan 82 adet ön protokol/protokol imzalanmıştır. 

Diğer taraftan kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi, köy mimarisinin 
geliştirilmesi, sağlıklı yaşanabilir konutların inşası, mevcut imkânların verimli kullanılmasını 
sağlamak ve şehre olan göçün azaltılabilmesi için TOKİ tarafından tanmköy projeleri hayata 
geçirilmiştir. Tanmköy projeleri kapsamında 61 yerleşim yerinde yaklaşık 7.003 konut 
uygulaması planlanmıştır. Denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle toplam 2.717 konutun inşası 
devam etmekte veya tamamlanmış bulunmaktadır. 

İdarenin Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığı protokoller 
kapsamında, denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle ihale veya uygulama aşamasında bulunan 
yaklaşık maliyeti 1,3 milyar YTL tutannda sağlık tesisi veya okul ve eklentilerinin yapımı 
planlanmaktadır. 

Protokoller kapsamında yapılacak olan okul ve sağlık tesislerinin DPT yatınm 
programına dahil edilmediği, yapılacak yerler, tipleri ve eklentileri ile ilgili kararlann sadece 
ilgili Bakanlık tarafından alındığı görülmektedir. 

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokollerde 
İdarenin yaptığı harcamaların karşılığının beş yılda eşit taksitler halinde ödenmesi 
kararlaştınlmıştır. İdarenin hastane uygulamalan yatak sayısına göre değişiklik göstermekle 
birlikte 2-3 yıl arasında, okul uygulamaları da derslik sayısına göre 1-2 yıl arasında bir sürede 
bitirilmektedir. Finansman sıkıntısı içindeki İdarenin hakediş ödemelerini 1-3 yıl içinde 
yapacağı göz önüne alındığında beş yıllık bir ödeme takviminin finansman boyutunda 
sıkıntılar yaratacağı değerlendirilmektedir. 

2002-2007 yıllannda sürdürülen satış kampanyalannda Emlakbank'tan devir alınan 
3.107, konut seferberliği kapsamında 171.138, afet konutları olarak 4870, daha önceki 
yıllardan İdare stokunda bulunan 1028 konut ve 1116 adet işyeri olmak üzere toplam 181.259 
adet gayrimenkul satışa sunulmuş, bunlardan 165.399'unun satışı gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan hâsılat paylaşım yöntemiyle ihale edilen konutlarda, yüklenicilerinin işe başladığı 
projelerden satışa çıkanlan 17.915 adet konut ve işyerinden 11.603 adedi satılmıştır. 
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İdarenin satış faaliyetlerinden Ekim 2007 itibariyle toplam 12,6 milyar YTL tutannda 
satış hâsılatı sağlanmış, bu tutarın 3,4 milyar YTL'si tahsil edilmiştir. Piyasa ve konutlann 
talep koşullarına göre her aşamada gerçekleştirilen satışlarda farklı peşinat ve vade şartları 
belirlenmekle birlikte, genellikle vadeli satışlarda konutlann bulunduğu bölgelere göre, %10-
25 oranında değişen peşinatlar ile 36 aydan 240 aya kadar değişen vadeler uygulanmıştır. 

Konut piyasasında Devletin düzenleyici rolünü yerine getirmek ve fiyat istikran 
sağlamak Toplu Konut İdaresi'nin en önemli görevleri arasındadır. Son beş yıldır TOKİ 
tarafından gerçekleştirilen konut yatınmları, Türkiye konut piyasasında önemli sonuçlar 
doğmasına yol açmıştır. 2003-Ekim/2007 yıllan arasında Türkiye çapında gerçekleştirilen 
konut yatırımlan için İdare tarafından yaklaşık maliyeti 18 milyar YTL olan 1408 ayn ihale 
gerçekleştirilmiş, buna paralel olarak 8 milyar YTL tutannda hakediş ödemesi yapılmıştır. 
Ayrıca, yüklenicilerle ortak olarak hasılat paylaşım yöntemiyle gerçekleştirilen projelerin 
toplam yatınm bedeli 4 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İdarenin iştiraki 
konumunda bulunan Emlak Konut GYO A.Ş.'de toplam yatınm bedeli 4,5 milyar YTL olan 
28 adet ihale uygulama aşamasında bulunmaktadır. 

TOKİ ülke genelinde sadece konut uygulamaları yapmamakta, toplu konut alanlannda 
sosyal ve kültürel hayatın gelişimi için önemli kamusal yatırımlar yerine getirmektedir. 
İnceleme dönemi (Ekim 2007) itibariyle İdare tarafından 339 ilköğretim okulu, lise, anaokulu, 
15 hastane, 66 sağlık ocağı, 59 spor salonu, 222 ibadethane, 265 ticaret merkezi ve 36 
kütüphanenin yapımı bitirilmiş veya inşaatı devam etmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Toplu Konut Fonu; "Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi 
olacağı usul ve esaslann düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel 
inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemelerin 
düzenlenmesi" amacıyla 17.03.1984 tarihinde yürürlülüğe giren 2985 sayılı Kanunla 
kurulmuş; Fonun yönetimi 2983 sayılı Kanun'la kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi'ne verilmiştir. Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığı; 1990 yılında çıkarılan 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak iki ayn idare 
halinde teşkilatlandırılmıştır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2985 sayılı Kanun ve bu Kanunda değişiklik yapan 
412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Fon faaliyetlerini sürdürmüş; 
20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun"un 7'nci maddesiyle Toplu Konut Fonu tasfiye edilmiş ve İdare 
4698 sayılı Kanunla kurulan Konut Müsteşarlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. 
27.11.2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.11.2002 tarihli Başbakanlık 
Kararnamesi ile Konut Müsteşarlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. Bu 
düzenlemenin ardından, 31.07.2003 tarih ve 4966 sayılı "Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la Konut Müsteşarlığı kaldırılmış, ancak Toplu Konut 
İdaresi aynı Bakanlıkta kalmıştır. Daha sonra, TOKİ, 16.01.2004 tarihli Başbakanlık 
Karanyla 3046 Sayılı "Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslan Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapan Kanun"un 10 uncu maddesi çerçevesinde yeniden Başbakanlığın bağlı 
kuruluşu haline getirilmiştir. 

Toplu Konut İdaresinin gelirleri, harcamalan ve denetimini düzenleyen 2985 sayılı 
Toplu Konut Kanunu'nun 2 nci maddesini değiştiren ve 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 
4684 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle yeniden düzenleme yapılmıştır. 
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Toplu Konut İdaresinin gelirleri; 

-İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira 
gelirlerinden, 

-İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden, 

-Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok 
yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından, 

-Hazine Müsteşarlığı'nin uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden, 

-Faiz gelirlerinden, 

- Bütçe Kanunlarıyla tahsis edilen ödenek ve 29.06.2001 tarih ve 4705 sayılı 
Kanun'un l'inci maddesi uyarınca alınan harçlardan, (08.03.2007 tarih ve 5597 sayılı "Yurt 
Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun" ile 4705 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemede, T.C. pasaportu ile 
yurt dışına çıkışlarda çıkış başına 15 YTL harç alınacağı ve bunun da Toplu Konut İdaresine 
aktarılacağı, belirtilmiştir.) 

-İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan, meydana gelmektedir. 

Toplu Konut İdaresinin kaynakları ise; 

-Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu 
alanlarının dönüşümünde, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik 
projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması, 

-Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi, 

-Araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapılan, okul, karakol, ibadethane, sağlık 
tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini 
teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesi, 

-İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi 
teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi, 

-Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesi, için kullanılmaktadır. 
"Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik" ile ilgili 

2002/3888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18.04.2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

15 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe giren Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut 
Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Kaldınlması Hakkında 
5273 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleriyle; Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kaldırılmak 
suretiyle mevcut personeli Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devredilmiştir. Anılan Kanunun 
2'nci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca tasfiye edilmesi öngörülen Arsa Ofisi Döner 
Sermaye İşletmesinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 
devredilen varlıkları dışındaki tüm varlıkları, haklan, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları 
ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına devredilmiştir. 

4684 sayılı Kanun ve daha önceki mevzuatta Toplu Konut İdaresinin gelir ve giderleri 
Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi iken, 24.12.2003 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı "Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu"nun 
68'inci maddesine göre; TOKİ'nin hesap ve işlemleri üzerindeki dış denetim görevi 
Sayıştay'a verilmiştir. Kanunun geçici 10'uncu maddesi kapsamında, ilk kez bu Kanunla 
Sayıştay denetimine tabi tutulan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli idarelerin 
31.12.2005 tarihine kadar olan işlemlerinin dış denetiminin, ilgili kanunlanndaki hükümlere 
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göre yapılmaya devam edilmesi ve Sayıştay denetiminin bu tarihten sonra başlaması 
gerekirken, 22.12.2005 tarihinde kabul edilen 5436 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılması hakkında kanun" ile TOKİ kapsam 
dışına alınmıştır. Toplu Konut İdaresinin 5018 sayılı Kanunun kapsamı dışına çıkarılmasıyla, 
Kanunun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9 uncu maddesi 
çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülükler, TOKİ açısından yürürlükten 
kalkmaktadır. 

İdare; 1 başkan, 4 başkan yardımcılığı, 12 daire başkanlığı, hukuk müşavirliği ve diğer 
destek birimleriyle faaliyetlerini sürdürmekte iken, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 22.03.2007 tarih 5609 nolu Kanun ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenen cetvel ile 3 adet daire başkanlığı kadrosu ile teknisyen 
ve uzmanlardan oluşan toplam 16 adet kadro ihdas edilmiştir. Bu kadrolara bağlı olarak yeni 
kurulan Anadolu Uygulama Dairesi ve Teknik İşler Dairesi'yle birlikte İdare'deki daire 
başkanlığı sayısı 14'e çıkmıştır. Bir adet daire başkanlığı kadrosu boş bulunmaktadır. 

İdarenin kurulduğu tarihten itibaren geçen 22 yılda 17 başkan değişikliği yaşanmış; 
başkanlık görev süresi ortalama 1 yıl 3 ay olmuştur. En uzun süreyle görev yapan başkan 4 yıl 
11 ay 12 gün çalışmış, en kısa süreyle vekâleten veya asaleten görev yapanlar birer ay 
çalışmışlardır. Ayrıca; 1988 yılında, 1999 yılının ilk 6 ayında, 2001 yılının son 6 ayında ve 
2003 yılında idare başkanlığı vekâleten yürütülmüş, asaleten atama yapılmamıştır. Denetim 
tarihi itibariyle (Ekim/2007), 16.12.2002 tarihinde atanan başkan yardımcısı, yaklaşık 5 
yıldan beri Başkanlık görevini vekâleten sürdürmekte iken, 15.10.2007 tarih 26671 sayılı 
resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na asaleten 
atamasının yapıldığı görülmüştür. 

III. TOPLU KONUT İDARESİ FAALİYETLERİ 

2006 yılı İdare bütçesinde; toplam gelirlerin 1,9 milyar YTL, toplam harcamaların 2,8 
milyar YTL seviyesinde olacağı ve bütçe dönemi sonunda 929 milyon YTL açık oluşacağı 
tahmin edilmiştir. Yıl sonu gerçekleşme rakamlarına bakıldığında, toplam gelirler 2,9 milyar 
YTL, toplam giderler ise 2,8 milyar YTL tutarında gerçekleşmiş ve dönem sonunda 156 
milyon YTL tutannda finansman fazlası meydana gelmiştir. 

İdare tarafından bütçede faaliyet dönemi sonunda ortaya çıkması öngörülen finansman 
açığının gerçekleşmediği görülmektedir. Bunun temel sebebi bütçede 26 milyon YTL olarak 
öngörülen arsa satışlarının dönem sonunda 805 milyon YTL olarak gerçekleşmesidir. Ayrıca 
arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işlerinden bütçede öngörülenden iki katı gelir elde edilmiş 
ve 2006 yılında finansman sıkıntısıyla karşılaşılmamıştır. 

TOKİ'nin 2003 yılından itibaren başlatmış olduğu toplu konut hamlesi çerçevesinde 
gereksinim duyduğu kaynakların finansmanında bütçe gelirlerinden yararlanılmamaktadır. 
Diğer taraftan ülkemizde meydana gelen çeşitli doğal felaketler nedeniyle İdareye verilen ek 
görevler doğrultusunda, TOKİ tarafından afet konutu yatırından gerçekleştirilmiştir. 

TOKİ'nin 2003 yılından itibaren kendi kaynaklannı kullanarak yapımını 
gerçekleştirdiği afet konutları için yaptığı harcamalar toplamı 306 milyon YTL'ye ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden 
İdareye muhatap 15.02.2006 tarihli yazıda belirtilen tutarlar, her yıl Bütçe Kanunu ile 
TOKİ'ye tahsis edilen ödenekler olup, İdare tarafından doğal afetler için yapılan harcamalarla 
ilgisi bulunmamaktadır. Hükümet Programında doğal afetlerle ilgili olarak TOKİ'ye verilen 
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görevler göz önüne alındığında, İdarenin kaynak sıkıntısı sorunu ile karşılaşmaması için 
yaptığı harcamaların İdareye aktarılması büyük önem arz etmektedir. 

İdarenin doğal afetler nedeniyle, kendi kaynaklarını kullanarak yapımını 
gerçekleştirdiği konutlar için yaptığı harcamaların tahsil edilmesi gerekmektedir. 

31.08.2007 tarihinde TBMM'ye sunulan Hükümet Programında, TOKİ'nin planlı 
kentleşme ve konut atağıyla ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, hem kentsel dönüşüme 
öncülük edilmiş hem de tüm yurtta modern şehirlerin oluşumuna katkı sağlandığı belirtilerek, 
TOKİ'nin beş yıl içerisinde tamamlanmış olan konut sayısını sosyal donatılanyla birlikte 
toplam 500.000'e çıkarma hedefi konulmuştur. 

Diğer taraftan Hükümet Programında TOKİ'ye doğal afetlerle ilgili olarak önemli 
görevler yüklenmiştir. Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerlerinin risk 
düzeyine göre önceliklendirilerek, bunlardan yeniden yerleşim gerekenlere TOKİ tarafından 
uygun koşullarda konut ve işyeri yapılacağı ifade edilmiştir. 

İdarenin 2003 yılından itibaren başlattığı konut seferberliği kapsamında üstlendiği 
ödeme yükümlülükleri ile toplam kaynaklan kıyaslandığında önceki yıllarda ortaya çıkması 
beklenen finansman açıklan, yeni kaynak temini ve ödenmesi gereken yükümlülüklerin 
ertelenmesi ile 2007 yılı son aylarına kadar İdare tarafından ötelenmiştir. 2007 yılı bütçesinde 
oluşacak finansman açığının kapatılabilmesi için yapılan revize bütçede 1,1 milyar YTL 
tutannda borçlanma öngörülmüştür. 

İdarenin 2006 yılında toplam geliri 2,7 milyar YTL, toplam giderleri de 2,8 milyar 
YTL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelirler içinde en büyük pay %40 oranla konut satış 
hâsılatı, %30 oranla arsa satış hâsılatı oluşturmaktadır. Toplam giderler içinde inşaat hakediş 
ödemeleri %83'lük oranla en önemli gider kalemi niteliğine sahip bulunmaktadır. 2007 
yılında gelirler içinde arsa satışlannın payının önemini koruduğu ve en önemli gelir 
kaynaklarından birisini oluşturduğu görülmektedir. 

Toplu Konut İdaresi kurulduğu 1984 yılından beri teşkilat kanunuyla verilen kamusal 
yetkileri kullanmakta ve konut yatırımlarının gerçekleştirilmesi aşamasında ciddi ölçekte 
kamu kaynakları kullanmaktadır. Örneğin, kurulduğu yıllardan beri genel bütçe geliri 
niteliğindeki önemli vergi gelirleri bu İdareye tahsis edilmiş ve 2002 yılında Emlakbank'ın 
tasfiye edilmesi nedeniyle 1,3 milyar YTL tutanndaki sabit kıymet (arsa, arazi, konut, işyeri, 
makine teçhizat) devredilmiştir. Son olarak 2004 yılı sonunda Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
tasfiye edilerek portföyünde bulunan önemli bir arsa ve arazi stoku TOKİ'ye devredilmiştir. 

İdarenin finansman ihtiyacının karşılanması için satışı yapılan arsa ve arazilerden 2006 
yılında 806 milyon YTL, 2007 yılında inceleme tarihi (Ekim 2007) itibariyle 1.2 milyar YTL 
olmak üzere toplam 2 milyar YTL tutannda satış yapılmıştır. 

İdarenin 2002 yılında Emlakbank'tan devir aldığı sabit kıymetler karşılığında oluşan 
1,3 milyar YTL tutanndaki borç taksitlerinin 2006 yılından itibaren Hazineye ödenmesi 
gerekirken, Yüksek Planlama Kurulu'nun 08.05.2006 tarih ve 2006/T-16 sayılı kararıyla geri 
ödeme başlangıcı Ağustos 2009 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır. Bu karar sonrası İdarenin 
karşılaşacağı finansman sıkıntısının boyutlan kısa vadede azaltılmış bulunmaktadır. 

TOKİ'ye devredilen KEY hesaplannın tasfiye edilmesine yönelik olarak çıkarılan 588 
sayılı KHK uyannca yapılan çalışmalar sonucunda, hak sahiplerinin tespit işlemlerinin 
tamamlanamadığı ve bunun uzun bir süre alacağı göz önüne alınmak suretiyle, 30.05.2007 
tarih 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile 588 sayılı KHK yürürlükten kaldın İmi ştır. 
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5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanuna göre hak sahiplerine yapılacak ödemeler için yaklaşık 14 aylık bir süre 
öngörülmüştür. 

Hak sahibi kişilere talep etmeleri halinde ödemeler, nemasıyla birlikte nakit veya 
paylan oranında EGYO hisse senedi verilmek suretiyle yapılabilecek ve hak sahiplerine 
yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından 
EGYO'ya, ikrazen Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecektir. 

Yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar da Hazineye 
irad kaydedilecektir. 

Toplu Konut Fonu'ndan kullandırılan kredilerle ilgili işlemler; 2985 sayılı Kanun ve 
bu Kanuna ilişkin Tüzük, Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği, Belediye Arsalan 
Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretim ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik, 
Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malul, Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut 
Kredi Yönetmeliği ile bu yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere İdare tarafından 
çıkarılan tebliğler çerçevesinde yürütülmektedir. 

Kamuoyunda kooperatifler hakkında oluşan olumsuz düşünceler ve TOKİ'nin son 
yıllarda başlattığı konut hamlesinde uygun ödeme koşullan ve uzun vadeler getirmiş olması, 
TOKİ'nin konut kredilerinde önemli bir azalmayı beraberinde getirmiştir. 2003 yılında 99,5 
milyon YTL olan toplam kredi kullanımı yıllar itibariyle azalarak 2006 yılında 31,5 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Planlı kentleşme ve toplu konut üretimi programı kapsamında TOKİ faaliyetlerini 
çeşitli yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu faaliyetler; 

-Toplu Konut İdaresi arsaları üzerinde konut üretimi projeleri, 

-Dar ve orta gelirlilere yönelik konut üretimi, 

-Alt gelir grubu ve alt gelir grubunda yer alan dullar, yaşlılar, yetimler için konut 
üretimi, 

-Özürlüler için konut üretimi, 

- Kamu Kurum ve kuruluşlannın mensuplanna yönelik konut üretimi, 

-Belediyelerle işbirliği halinde gecekondu dönüşüm projeleri, 

-Doğal afetlerden zarar gören yerleşimlerde oluşan konut açığını gidermeye yönelik 
konut üretimi projeleri, 

-İdare arsalan üzerinde kaynak yaratmaya yönelik rant ve prestij projeleri, 

-Tanm köy uygulamalan, Göçmen konutları, 

-Kamu Kurum ve Kuruluşlan ile yapılan protokollerle gerçekleştirilen proje 
uygulamalan, 

olarak sınıflandırılmıştır. 

İdarece, konut seferberliği kapsamında 2003-2007 (Ekim) yıllan arasında inşaatına 
başlanılan 235.755 konuttan 138.492 adedi tamamlanmıştır. Konut üretimi ile birlikte 
ilköğretim okulu, lise binası, ticaret merkezi, hastane, sağlık ocağı, santral binası, spor salonu 
gibi diğer yapılarda üretilmektedir. 
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kredi kullandırmak suretiyle konut üretimini 
desteklemenin yanı sıra 1987 yılından itibaren arsa alımı, alt yapı ve konut inşaatı işlerini de 
yapmaya başlamıştır. Toplu Konut Kanunu'nun 1 ve 4 üncü maddeleri uyarınca, toplu konut 
uygulamalarını gerçekleştirmek üzere konut açığının bulunduğu ve hızlı kentleşmenin 
yaşandığı bölgelerde, öncelikle Hazine mülkiyetinde olan alanları tespit ederek doğrudan arsa 
temini yoluna gidilmektedir. Ayrıca Arsa Of is i Genel Müdürlüğü'nün 2004 yılı sonunda 
İdareye devredilmesiyle birlikte önemli ölçüde bir arsa portföyü devralınmıştır. 

TOKİ konut seferberliği hamlesiyle önceki yıllardan beri, esas itibariyle, alt yapılı arsa 
üretme ve toplu konut yapımcılarına finansman desteği sağlama görevlerine ilave olarak 
konut üretimine ağırlık ve öncelik vermeye başlamıştır. Bu çerçevede, 2003 yılı başından 
2005 yılı sonuna kadar ülke çapında 150 bin, 2007 yılı sonu itibariyle ise, 250 bin konuta 
ulaşılması hedeflenmiş olup, denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle 246.954 konut sayısına 
ulaşılmış olup, 138.492 konutun yapımı tamamlanmıştır. 

Üretilen konutlann; 

137.606 adedi dar ve orta gelir grubu, 
59.352 adedi alt gelir ve yoksul grubu, 
28.704 adedi gecekondu dönüşüm kapsamında, 

7.700 adedi afet konutu, 
2.393 adedi tanmköy konutu, 

11.199 adedi de kaynak geliştirme projesi kapsamında yer almaktadır. 

Toplu Konut Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile TOKİ'ye gecekondu dönüşüm 
projeleri yapma ve geliştirme yetkisi verilmiş, belediyelerden gelen başvuru ve talepler 
üzerine TOKİ gecekondu dönüşüm projelerine başlamış ve inceleme dönemi (Ekim 2007) 
itibariyle toplam 107.987 konutu kapsayan 82 adet ön protokol/protokol imzalanmıştır. 

Denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle İdarenin hâsılat paylaşım projeleri kapsamında 
başta İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya olmak üzere 31 ayrı ihale 
gerçekleştirilmiştir. 

TOKİ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03.05.2007 tarihinde imzalanan protokol ile 
yapımına acil ihtiyaç duyulan eğitim binalanmn ve eklentilerinin kısa sürede TOKİ tarafından 
yaptırılarak hizmete sunulması ve bedellerinin MEB tarafından 5 yıllık bir süre içerisinde 
yıllık taksitlerle ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle yapılan incelemede, 
yaklaşık maliyeti 169 milyon YTL olan 43 okul, 4 pansiyon, 1 spor salonunun ihale 
işlemlerinin tamamlandığı, 66 okul, 18 pansiyon, 12 çok amaçlı salon, 6 adet spor salonundan 
oluşan ve yaklaşık maliyeti 406 milyon YTL tutanndaki okul ve eklentilerinin ihale 
aşamasında olduğu görülmüştür. 

TOKİ ile Sağlık Bakanlığı arasında 24.11.2006 tarihinde imzalanan protokol ile 
protokolde değişiklik yapan 12.04.2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Sağlık 
Bakanlığı'na tahsisli bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazların, TOKİ'ye 
devredilmesi ve bunun karşılığında TOKİ tarafından Sağlık Bakanlığı'na hastane, her türlü 
sağlık hizmet binası ve sağlık kampusu yapılması kararlaştırılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak denetim tarihi (Ekim 2007) itibariyle yapılan 
incelemede, yaklaşık maliyeti 690 milyon YTL olan 17 ayrı hastane, sağlık ocağı ve sağlık 
tesislerinin uygulama aşamasında, yaklaşık maliyeti 472 milyon YTL olan 13 işin ise ihale 
aşamasında olduğu görülmüştür. 
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Bunların dışında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü-İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile de yapılacak inşaat işleriyle ilgili olarak protokoller yapılmıştır. 

İdarenin kendi arsaları üzerinde yaptırdığı konutlar ve işyerleri ile Arsa Ofisi ve 
Emlakbank'tan devralınan taşınmazlar peşin ya da kredili olarak satışa sunulmaktadır. 
İdare'nin satış faaliyetleri, 14.07.2000 tarihinde yürürlüğe giren "Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı İhale Yönetmeliği"nin 65 ve 67 nci maddeleri kapsamında yürütülmüş, 08.07.2004 
tarihinde söz konusu Yönetmelik uygulamadan kaldırılarak, yeni düzenlenen "Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı Satış ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği" yürürlüğe konulmuştur. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün İdareye devredilmesi nedeniyle genel kapsamlı yeni 
bir düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı ve "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, 
Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir 
Paylaşımı İhale Yönetmeliği" nin 03.05.2006 tarih ve 26157 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe konulduğu görülmüştür. 

İdare tarafından satışa sunulan konutların satış fiyatı, şartları ve yöntemleri; projelerin 
yerleşim konumları, projeye dahil edilen okul, hastane, ticaret merkezi vb. sosyal donatılan 
dikkate alınmak suretiyle her bir uygulama için ayrı belirlenmektedir. 

TOKİ konut ve ticari ünitelerin satışında aşağıda belirtilen yöntemlerden 
faydalanmaktadır. 

1) Kura yöntemi ile satış, 
2) Açık satış yöntemi ile satış, 
3) Ön talep toplama yöntemi ile satış, 
4) Açık artırma yöntemi ile satış, 
5) Pazarlık ile satış yöntemi, 
6) Kapalı teklif ile satış yöntemi, 
7) Alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik satış, 
8) Evi olmayan kamu kurumları personeline yönelik satış, 

TOKİ'nin konut hamlesi çerçevesinde Türkiye'nin değişik bölgelerinde başlattığı 
konut yatırımlan sonucu Ekim 2006 dönemi itibariyle üretilen 171.138 adet konutun 137.858 
adedi satılarak %81'lik bir satış oranına ulaşılmıştır. Satış oranının yüksek gerçekleşmesine 
rağmen bazı bölgelerde başlangıç aşamasında ön talep araştırması yapılmaması sonucunda 
yapılan konutların satışında sıkıntılar yaşanmaktadır. Diğer taraftan idarenin konut hamlesi 
çerçevesinde inşa edip satışa sunduğu 1.116 adet işyerinden 671 adedi satılarak %60'lık bir 
satış oranına ulaşılmıştır. İşyerlerinde satış oranının daha düşük gerçekleşmesi, satılan 
konutların teslim edilmesinden sonra işyerlerinin talep görmesinden kaynaklanmaktadır. 

IV. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ile ilgili olarak; 

- 5162 sayılı Kanunla Toplu Konut Kanunu'nda yapılan değişiklikler göz önüne 
alınmak suretiyle, kentsel dönüşüm projelerinin amacı, kapsamı ve gerçekleştirilmesiyle ilgili 
yönetmelik düzenleme çalışmalarının sonuçlandırılması, 
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- TOKİ kaynaklannın kullanımında kentsel dönüşüm projelerine ağırlık ve öncelik 
verilmesi, 

2- Konut projelerinin uygulanmasında gecikmelere sebebiyet verilmemesi için; 

-İhale aşamasından sonra inşaata başlanmasına engel teşkil eden (İmar planlan, ruhsat, 
hissedarlıklar, takyidatlar) sorunlann gecikmelere sebebiyet verdiği göz önüne alınarak, işin 
süresinde başlanılarak tamamlanabilmesi için, projelerin gerçekleştirileceği alanların ihale 
öncesinde imar durumlarının açıklığa kavuşturulması, hissedarlık ve haklarla ilgili 
sorunlardan anndınldıktan sonra ihale aşamasına geçilmesi, 

-Kamulaştırma ve altyapı ile ilgili sorunlarla karşılaşmamak için ilgili Kurum ve 
Kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken işlemlerin konut ihalelerinden önce 
yapılmasının sağlanması, 

-İhale aşamasında imar planlanna uygun projelerle ihaleye çıkılması, imar planı 
tadilatının zorunluluk arz etmesi halinde bu plan tadilatının tamamlanması sonrasında işin 
ihale edilmesi, 

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer almayıp, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı 
Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'ne göre ihalesi yapılan hâsılat paylaşım 
projelerinde; yüklenici firmaların sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi veya yasak fiil ve 
davranışlarda bulunması nedeniyle işlerin fesih edilmesi durumunda, haklannda kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihalelerine girmekten yasaklama kararının alınabilmesi amacıyla, gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

4- İdare ile Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokoller 
kapsamında İdare tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan okul ve sağlık tesisleri ile 
eklentilerinin, sadece ilgili bakanlık tarafından karar verilmesi, yapılmış olan harcamalar 
karşılığında İdareye henüz bir kaynak aktanmı yapılmaması da göz önüne alınarak; 

-İdarenin finansman durumu dikkate alınarak protokollerde yapılacak yeni 
düzenlemelerle, okul veya sağlık tesisi inşaatının süresi göz önüne alınarak ihale bedelinin 
belli bir oranının ilgili Bakanlıklardan tahsil edilmeden projelere başlanılmaması ve İdareye 
yapılacak ödemelerin süresinin yeniden tespit edilmesi, 

- İdarenin görevleri arasında açık olarak sayılmamasına rağmen, kamu kurum ve 
kuruluşlan ile yapılan protokoller kapsamında yapımı üstlenilen projeler göz önüne alınarak, 
Toplu Konut Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılması, 

5- KİT Alt Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilen ancak KİT Alt 
Komisyonu Raporuna alınmayan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda mevcut 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
Toplu Konut İdaresi'nin 2006 yılı bilançosu ve 1.343.468.860,26 Yeni Türk Lirası 

gelir fazlası ile kapanan Gelir Tablosu 

tasvip edilmiştir. 
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Toplu Konut İdaresi 2006 Yılı Gelir Tablosu 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Oclir vc Oıdcner YTL YTL 
A) Faaliyet Gelirleri 1.169.460.672,47 3.049.620.652,16 

1-2202 Bkk İle Devir Varlıklar Satış Hasılatı 103.627.955,46 193.424.454,21 
2-Gelir Paylaşım Esaslı Satış Gelirleri 22.143.378,07 265.967.388,30 
3-Arsa Ofisi Devir Varlıkları Satış Hasılatı 18.953.936,79 1.590.405,22 
4-Olağan Taşınmaz Satış Gelirleri 929.044.685,03 2.490.468.802,94 
5-Kullandırılan Kredi Faiz Gelirleri 45.240.787,13 51.074.244,14 
6-Komisyon Gelirleri 206.534,41 216.877,94 
7-Kredili Taşınmaz Satışları Faiz Gelirleri 50.243.395,58 46.878.479,41 

B) Faaliyet Gelirlerinden îndirimler(-) (43.133.462,58) (18.531.451,04) 
1-2202 Bkk. Mahiyetli Satış Faiz İndirimleri (-) (14.930.748,74) (535.833,64) 
2-Olağan Taşınmaz Satış Faiz İndirimleri (-) (15.639.196,02) (7.154.902,42) 
3-Taşınmaz Satışlarından İadeler (-) (1.567.314,75) (7.539.795,35) 
4-K.ullandırılan Kredi Faiz İndirimleri (-) (10.996.203,07) (3.300.919,63) 

Brüt Esas Faaliyet Geliri 1.126.327.209,89 3.031.089.201,12 
C) Yatırım Ve Plasman Giderleri (-) (619.619.225,97) (1.739.741.353,35) 

1-Satılan Taşınmaz Stok Maliyeti (-) (101.735.006,68) (177.094.618,80) 
2-Kabulu Yapılan Olağan İnşaat Giderleri (-) (503.073.988,13) (1.539.962.843,92) 
3-2202 Bkk Mahiyetli Kabulü Yapılan İnşaat Gid.(-) (136.297,15) -
4-Olağan Biten İnşaat Giderleri (-) (564.352,21) (6.939.733,73) 
5-2202 Bkk Mahiyetli Biten İnşaat Giderleri (-) (745.765,34) (535.713,66) 
6-Arsa hazırlama ve etüd giderleri (-) - (1.571.634,31) 
7-Komisyon Giderleri (-) (495.568,11) (466.500,37) 
8-Diğer Yatınm Giderleri (12.868.248,35) (13.170.308,56) 

Esas Faaliyet Geliri 506.707.983,92 1.291.347.847,77 
D) Faaliyet Giderleri (-) (19.857.739,17) (27.916.331,49) 

1 -Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) (78.200,00) (240.450,00) 
2-Pazarlama, Satış Ve Tanıtım Giderleri (-) (2.670.717,80) (7.874.942,68) 
3-Genel Yönetim Giderleri (-) (2.269.625,65) (3.214.434,12) 
4-Personel Ücret Ve Giderleri (-) (12.586.580,61) (16.208.714,59) 
5-Taşınmaz Satışları Hasılat Payı Giderleri (-) (2.252.615,11) (377.790,10) 

Ana Faaliyet Geliri 486.850.244,75 1.263.431.516,28 

E) Diğer Faaliyetlerden Sağlanan Olağan Gelirler 238.376.582,15 181.851.579,92 
1 -İştiraklerden Temettü Gelirleri 1.204.323,72 251.999,92 
2-Mevduat Faiz Gelirleri 71.077.513,00 31.544.627,76 
3-Kanun Gereği Gelir Aktarmaları 73.496.600,00 100.740.383,49 
4-Afet Projelerinden Ödenek Tahsilatları 14.218.872,00 -
5-Genel Bütçe Ödenek Gelirleri 63.350.000,00 20.000.000,00 
6-Kur Farkı Gelirleri 319.739,22 237.770,66 
7-Kira Gelirleri 3.820.315,92 6.047.441,14 
8-Diğer Olağan Gelirler 10.889.218,29 23.029.356,95 

F) Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-) (3.124.688,84) (5.969.019,82) 
1-Satılan Menkul Ve Demirbaş Maliyeti (-) (400.000,00) 
2-Genel Bütçe Ödenek Kesintileri (-) (71.220,00) 
3-Bütçe Ödeneğinden Hazineye İrat Giderleri (-) -
4-Kur Farkı Giderleri (-) (2.053.468,84) (184.944,28) 
5-Gelirlerden dahili tevkifat giderleri (-) - (4.652.262,64) 
6-Diğer Olağan Giderler (-) (600.000,00) (1.131.812,90) 

G) Finansman Giderleri (-) (270.215,30) (404.019,00) 
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (270.215,30) (404.019,00) 

Olağan Faaliyet Geliri 721.831.922,76 1.438.910.057,38 
H) Olağandışı Gelirler 170.559,92 712.906,00 

1-Olağan dışı faaliyet gelirleri 564.970,00 
2-Diğer Olağandışı Gelirler 170.559,92 147.936,00 

I) Olağandışı Giderler (-) (797.995,42) (96.154.103,12) 
1 -Olağandışı Faaliyet Giderleri (-) (397.177,07) (96.100.176,81) 
2-Diğer Olağandışı Faaliyet Giderleri (-) (400.818,35) (53.926,31) 

Dönem Net Gelir Gider Farkı 721.204.487,26 1.343.468.860,26 

- 2 9 3 -





SAYI: 12 
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 

2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Emlak Konut Konut Gaynmenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve 
işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 18/06/2008 tarihli 29'uncu birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 05.06.1989 tarih ve 89/T-41 sayılı Kararıyla; T.Emlak 
Bankası'nın iştiraklerinden Anadolu-Teks İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Emlak Yapı 
Sanayii ve Tic. Ltd. Şti.'ne ve 20.08.1990 tarihinde de Emlak Yapı A.Ş.'ne dönüştürülmüştür. 
Bakanlar Kurulu'nun 26.12.1990 tarih ve 90/1322 sayılı Kararıyla da; İnşaat ve İmar A.Ş. ile 
Emlak Yapı A.Ş.'nin başka bir işleme gerek kalmaksızın birleşme suretiyle, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi Emlak Konut A.Ş.'nin kurulması kararlaştırılmıştır. 

T.Emlak Bankası'nın Bağlı Ortaklığı olarak kurulan Emlak Konut A.Ş.'nin Ana 
Sözleşmesi, Yüksek Planlama Kurulu'nun 04.02.1991 tarih ve 91/T-7 sayılı karan ile kabul 
edilmiş ve İstanbul Ticaret Sicilinde 06.03.1991 tarihinde ilan edilmiştir. 

YPK'nın 04.08.1999 tarih ve 99/T-29 sayılı karan ile, T.Emlak Kredi Bankası'nın 
aktifinde kayıtlı ve yetkili mahkemelerce belirlenecek bedeli 250 milyon YTL'ye kadar olan 
gayrimenkullerin, Bankanın, Bankalar Kanununda öngörülen rasyolan bir yıl içinde 
tutturması şartıyla Emlak Konut A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devredilmesi, gayrimenkullerin 
ayni sermaye olarak devrini takiben 233 sayılı KHK ve Bankanın Ana Statüsü saklı kalmak 
üzere Emlak Konut A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterecek 
gayrimenkul yatınm ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştınlmıştır. 

26.11.1999 tarih ve 588 sayılı KHK ile bankaya ait gayrimenkullerin, Konut 
Edindirme Yardımı hesaplan toplamı karşılığı Emlak Konut A.Ş.'ye ayni sermaye olarak 
devredilmesi suretiyle Konut Edindirme Yardımı hesaplannın tasfiye edilmesi, Gayrimenkul 
Yatınm Ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut A.Ş.'nin konut edindirme yardımı 
hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine 
başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Buna göre 
T.Emlak Bankası'nca Şirkete 387 milyon YTL'lik taşınmaz devredilmiştir. 
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01.08.1996 tarih ve 4160 sayılı Kanunla, 3320 sayılı Kanunun konut edindirme 
yardımının ödeme şeklini düzenleyen "Yardım Miktarı" başlıklı 3 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılarak, ödemeler durdurulmuş, 29.12.1999 tarih ve 23912 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 588 Sayılı KHK ile 3320 sayılı Kanun, 30.05.2007 tarih 26537 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5664 sayılı "Konut edindirme Yardımı Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına Dair Kanun" ile de 588 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. 

25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu 
bankaları hakkındaki 4603 sayılı Kanun uyarınca 233 sayılı KHK kapsamı dışında kalan 
Şirketin yeni Ana Sözleşmesi 19.03.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen, 
29.04.2004, 10.06.2005 ve 28.02.2006 tarihli olağan ve olağan üstü genel kurul toplarında 
değişikliğe uğrayan Ana Sözleşmede, Şirketin başlıca amaç ve faaliyet konulan; 

Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, inşaatlar için taşeronluk, müteahhitlik ve 
mühendislik hizmetlerini yürütmek, her türlü yapı ve yapı malzemesi ile ilgili sanayi ve 
tesislerini kurmak, inşaat malzemelerini alıp, satmak ve ticaretini yapmak şeklinde 
belirlenmiştir. 

Şirketin faaliyet konuları, Sermaye Piyasası Kurulu şartlarına göre yeniden 
düzenlenmiş ve Şirket gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmüş, Kayıtlı sermaye 
esasına geçilerek, kayıtlı sermaye tavanı 1,5 milyar YTL olarak belirlenmiş, T. Emlak 
Bankası A.Ş.'ye ait olan %39,03 oranındaki hisse Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 
devredilmiş, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin ayni sermaye olarak koyduğu %60,97 oranındaki 
hisse de KEY hak sahiplerini temsilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş ve 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lider girişimci olarak belirlenmiştir. 

Şirketin Esas Sözleşmesinde; daha önce 5 kişi olarak kabul edilen yönetim kurulu üye 
sayısı en az 5, en çok 7 üye olarak değiştirilmiş, Şirkete, onaylı imar planlan gereğince ve 
mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde gayrimenkuller üzerinde bedelli veya bedelsiz olarak 
tasarruf etme yetkisi verilmiştir. 

Şirketin Ana Sözleşmesinde, inşaat faaliyetlerinde bulunamayacağı, ancak 
portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerinde inşaat hakkı tesis edebileceği, hukukun cevaz 
verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebileceği hususları da yer almıştır. 

Şirket, 03.04.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 28.03.2001 tarih ve 2001/2202 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile T.Emlak Bankası'nın bankacılık faaliyetleri dışında kalan 
varlıklarının Toplu Konut İdaresi'ne devredilmesi sonucu TOKİ'nin iştiraki haline gelmiştir. 

3346 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sermayesindeki kamu payı %50'nin üzerinde 
olduğundan, TBMM'nin denetim kapsamında olup, TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı 'nin 
25.11.1992 tarihli oturumunda alınan 40 sayılı Kararı gereğince Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 

Şirket'in son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 

Son 
iki yıl 
farkı 

Artış 
veya 

Azalış 
(%) 

Sermaye Bin YTL 649.100 649.100 649.100 649.100 649.100 - -
Ödenmiş sermaye " 649.100 649.100 649.100 649.100 649.100 - -
Öz kaynaklar " 708.515 1.510.419 1.686.235 1.760.657 1.928.659 168.002 9,5 

Yabancı kaynaklar » 74.253 19.270 36.284 585.690 1.722.780 1.137.090 194,1 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 633.157 1.068.096 1.121.091 962.424 1.135.708 173.284 18,0 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " 3.989 6.164 12.245 8.332 9.547 1.215 14,6 

Satışların maliyeti Bin YTL 38.726 51.508 160.016 130.129 71.018 (59.111) (45,4) 

Üretilen: Sayı 

-Konut, villa Sayı - - 674 6.916 8.195 1.279 18,5 

-İşyeri, dükkan Sayı - - - 70 293 223 318,6 

-sosyal tesisler Sayı - - - 2 7 5 250,0 

Satışa sunulan konut, işyeri (toplam) Sayı 6.349 6.945 8.064 10.250 (10.250) (100,0) 

Net satış tutan Bin YTL 71.906 102.685 150.653 151.414 140.928 (10.486) (6,9) 

Stoklar: 

Yarı mamuller (devam eden inşaatlar) Bin YTL 36.979 27.495 (9.484) (25,6) 

Mamuller (Konut ve işyeri) Bin YTL 1.421 1.415 (6) (0,4) 

Ticari mallar (Hasılat paylaşımı arsalan) Bin YTL 511 90.085 102.152 392.642 799.200 406.558 103,5 

Verilen sipariş avansları (H.P. Ödemeleri) Bin YTL - - - 241.005 719.997 478.992 198,7 

Memur(ortalama) Kişi 22 6 5 1 2 1 100,0 

Sözleşmeli (ortalama) 45 17 1 - - - -
İşçi (ortalama) " 28 60 90 100 132 32 32,0 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 2.759 2.451 4.021 4.710 6.597 1.887 40,1 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 528 220 155 29 32 3 10,3 

-Memurlar başına aylık ortalama gider YTL 2.000 2.288 2.589 1.217 1.349 132 10,8 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 656 501 19 - - - -
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.215 1.492 1.612 - - - -
-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 700 1.635 3.671 4.371 6.311 1.940 44,4 

-İşçi başına aylık ortalama j>ider YTL 2.083 2.271 3.274 3.643 3.984 341 9,4 
Dönem kârına ilişkin vergi ve 
diğer yasal yük. Bin YTL 10.502 496 

Tahakkuk eden vergiler 19.517 20.566 17.008 23.816 26.232 2.416 10,1 

GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) " 22.258 28.068 (20.419) (6.987) 20.120 27.107 (388,0) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 31.273 48.634 (3.410) 16.829 46.952 30.123 179,0 

GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 31.273 48.634 (3.410) 16.829 46.952 30.123 179,0 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 3 3 - - - - -
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 9 7 1 1,2 1,4 0,2 16,7 

Ekonomik kârlılık % 8 7 1 3,2 7,2 4 125,0 

Faaliyet kârı veya zararı Bin YTL 19.251 27.655 (29.584) (9.924) 26.208 36.132 (364,1) 

Dönem kârı " 62.464 99.223 20.278 74.421 168.002 93.581 125,7 

Bilanço kân veya saran 51.967 (1.531.552) (38.369) 36.052 200.333 164.281 455,7 
Not: 2002-2004 değerleri YTL'ye çevrilmiştir. 
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsüne 
dönüşümü ile ilgili 11 numaralı Tebliğin 27/e maddesine göre verdiği 1 yıllık süre, 2004 
yılında 17 numaralı Tebliğle değiştirilerek 5 yıla çıkarılmıştır. Gayrimenkul yatınm 
ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişiklikleri 29.07.2002 tarihinde Ticaret 
Siciline tescil edilen Şirketin, ödenmiş sermayesinin asgari %49'unu temsil eden hisse 
senetlerinin kayda alınması için başvuru süresi 29.07.2007 tarihine uzatılmıştır. 

SPK tarafından verilen süre göz önüne alınarak KEY hesaplannın tasfiyesi ile ilgili 
yeni bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış, 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak 
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun'la 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı 
Hesaplannın Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılarak yeni bir 
yasal düzenleme yapılmıştır. Getirilen düzenleme ile Şirketin faaliyetlerine, vergi muafiyet ve 
istisnalarını öngören düzenlemeler hariç sermaye piyasası mevzuatının beş yıl süre ile 
uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Şirketin 649,1 milyon YTL tutanndaki ödenmiş sermayesinin %99,99'u TOKİ 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu oranın; 395,7 milyon YTL tutannda %60,9 oranındaki 
kısmı KEY hesaplanndan alacaklı olan hak sahipleri adına oy haklarının kullanılması ve mali 
haklann korunmasıyla ilgilidir. 253,3 milyon YTL tutannda %39 oranındaki paylann 
mülkiyeti ise Emlakbank'tan devir alınan varlıkların sermaye karşılığı olarak TOKİ'ye ait 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, TOKİ gerek pay sahipliğinden doğan, gerekse KEY hesapları 
temsilcisi olarak ortaya çıkan yönetim haklannı, genel kurulda seçtiği yönetim kurulu 
vasıtasıyla kullanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'na seçilen 7 üye ile 3 denetim kurulu 
üyesinin tamamı kamu temsilcisidir. 

Uygulamanın başlangıcından itibaren Konut Edindirme Yardımı hesaplarının, 
ödemeleri yapan kurum ve kuruluş bazında izlenmek suretiyle hak sahipleri adına açılan 
kişisel hesaplarda takip sisteminin kurulmamış olması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 
hak sahiplerini gösteren listelerin istenilen şekilde tutulmaması gibi aksaklıklar nedeniyle 
Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş tarafından yürütülen hak sahipliği tespit işlemleri 
henüz tamamlanamamıştır. Toplam olarak 5,5 milyon kişi civarında olduğu tahmin edilen hak 
sahiplerinin tespiti için 2000 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda; hak sahiplerinin 
belirlenmesine yönelik işlemlerin kısa zamanda tamamlanamayacağı, özellikle iş kanunlanna 
tabi olarak çalışan yaklaşık 2 milyon hak sahibinin tespitinde önemli zorluklar bulunduğu 
görülmektedir. 

01.08.1996 tarih ve 4160 sayılı Kanunla, 3320 sayılı Kanunun konut edindirme 
yardımının ödeme şeklini düzenleyen "Yardım Miktan" başlıklı 3 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılarak, ödemeler durdurulmuş, 29.12.1999 tarih ve 23912 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 588 Sayılı KHK ile 3320 sayılı Kanun, 30.05.2007 tarih 26537 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5664 sayılı "Konut edindirme Yardımı Hak Sahiplerine 
Ödeme Yapılmasına Dair Kanun" ile de 588 sayılı KHK yürürlükten kaldınlmıştır. KEY hak 
sahiplerine ödemelerin, nasıl ve ne kadar sürede yapılacağı 5664 sayılı Kanun ile 
belirlenmiştir. 

Şirketin yasanın yayımlandığı tarihten itibaren birinci önceliğinin KEY ödemelerinin 
yapılması olduğu göz önüne alınarak, yapılacak olan ödemeler için nakit mevcudunu artıncı 
bir mali politika izlemesi gerekmektedir. 
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Şirketin 1,7 milyar YTL'ye yükselen yabancı kaynaklardaki artışa, şirketin kamu ihale 
mevzuatı kapsamında ihale ettiği projeler ile hasılat paylaşım projelerinde yer alan 
gayrimenkullerin inşaat aşamasında satışlarının yapılmaya başlanması ve tahsil edilen 
tutarların kısa vadeli alınan avanslar hesabında izlenmesi neden olmuştur. Şirketin finansman 
sıkıntısı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. 

Şirket tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen 142,9 milyon YTL tutarındaki brüt 
satışların; 38,6 milyon YTL'si Konut Edindirme Yardımı hesaplan karşılığı yapılan konut, iş 
merkezi ve dükkân satışlan ile iş merkezi ve dükkân kira gelirlerinden, 19,8 milyon YTL'si 
arazi ve arsa satışlanndan, 4,3 milyon YTL'si işyeri ve dükkân satışlarından, 1,6 milyon 
YTL'si işyeri ve konut kira gelirlerinden, 78,6 milyon YTL'si de konut satışlanndan meydana 
gelmiştir. 

Önceki dönemde KEY hesapları karşılığında şirkete ayni sermaye olarak intikal eden 
İstanbul Ataşehir'de bulunan konut ve ticaret merkezi satışları ile İzmir Mavişehir'de bulunan 
konutların satışlarından elde edilen gelirlerde, bu kapsamdaki gayrimenkullerin büyük 
kısmının satılması neticesinde azalma meydana gelmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

YPK'nın 4.8.1999 tarih ve 99/T-29 sayılı karan ile; T.Emlak Kredi Bankası'nın 
aktifinde kayıtlı ve yetkili mahkemelerce belirlenecek bedeli 250 trilyon liraya kadar olan 
gayrimenkullerin, Bankanın, Bankalar Kanununda öngörülen rasyoları bir yıl içinde 
tutturması şartıyla Emlak Konut A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devredilmesi, gayrimenkullerin 
ayni sermaye olarak devrini takiben 233 sayılı KHK ve Bankanın Ana Statüsü saklı kalmak 
üzere Emlak Konut A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterecek 
gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştınlmıştır. 

26.11.1999 tarih ve 588 sayılı KHK ile de; Bankaya ait gayrimenkullerin, konut 
edindirme yardımı hesaplan toplamı karşılığı Emlak Konut A.Ş.'ne ayni sermaye olarak 
devredilmesi suretiyle konut edindirme yardımı hesaplarının tasfiye olunması, gayrimenkul 
yatırım ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut A.Ş.'nin konut edindirme yardımı 
hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, konut edindirme yardımı hak sahiplerine 
başvuruları üzerine paylan oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. 

30.05.2007 tarih 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5664 sayılı "Konut 
Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun" ile 588 sayılı KHK 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Şirketin 19.3.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen yeni Esas 
Sözleşmesi, 28.3.2001 tarih ve 5262 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Emlak Konut A.Ş'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi için Emlak 
Gayrimenkul Yatınm Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşmesi ile, 

-Şirketin faaliyet konuları, Sermaye Piyasası Kurulu şartlarına göre yeniden 
düzenlenmiş ve Şirket gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmüş, 

-Kayıtlı sermaye esasına geçilerek, kayıtlı sermaye tavanı 1,5 milyar YTL olarak 
belirlenmiş, 
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-T. Emlak Bankası A.Ş.'ye ait olan %39,03 oranındaki hisse Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına devredilmiş, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin ayni sermaye olarak koyduğu %60,97 
oranındaki hisse de KEY hak sahiplerini temsilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 
devredilmiş ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lider girişimci olarak belirlenmiştir. 

Şirketin 649.100.432,16 YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin; 253.369.879,78 
YTL'si TOKİ Başkanhğı'na, 395.730.254,99 YTL'si KEY hak sahipleri adına hisse 
senedinden doğan mali ve yönetsel hakları kullanmak üzere TOKİ Başkanhğı'na ve geriye 
kalan 297,39 YTL'si de diğer beş küçük ortağa ait bulunmakta iken, Tepe Ağaç Metal 
A.Ş.'ye ait 39,22 YTL tutanndaki hisselerin TOKİ Başkanlığına devredilmesi sonucu ortak 
sayısı 6'ya düşmüştür. 

Sermaye değişikliği 09.03.2006 tarih ve 6509 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanmıştır. 

Şirket hissedarlarından 1,21 YTL'lik 121 adet sermaye payına sahip Kosti Ermiş 
mirasçılan Frida Ermiş ve Nario Kananar Kapulo'nun temsilcisi İstanbul Deftardarlığı'nın 
hisseleriyle ilgili olarak; İstanbul Deftardarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı'nin 28.12.2006 tarih ve 73891 sayılı yazısı ile İstanbul Deftardan'nın 10 yıllık 
kayyımlık süresi sona erdiğinden, Medeni Kanun'un 530 uncu maddesi gereğince gaiplik ve 
şirketteki nama yazılı hisse senedinin hazineye devri için açılan dava sonuçlanmış olup, 121 
adet nama yazılı hisse senedinin Maliye Hazinesine tedbiren verilmesine karar verilmiştir. 
Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.12.2006 tarih ve 76/194 sayılı kararıyla da şirket pay 
defterindeki kaydın Maliye hazinesi adına düzeltilmesi yapılmıştır. 

30.05.2007 tarih 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5664 sayılı "Konut 
Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun"un 6 nci Maddesi ile 
EGYO'nun faaliyetlerine, vergi muafiyet ve istisnalan öngören hükümleri hariç sermaye 
piyasası mevzuatının, 30.05.2012 tarihine kadar beş yıl süre ile uygulanmayacağı hüküm 
altına alınmıştır. 

5664 sayılı "Konut edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 
Kanun"un, EGYO'nı ilgilendiren; 

-3 üncü maddesinde; Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyannca konut 
edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyannca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli 
daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar; 

Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktanlmış olan 
hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, 

Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, 

Her hak sahibi için elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim 
edecekleri, Bakanlar Kurulu'nun bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar 
uzatmaya yetkili olduğu, 

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 26.11.1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname gereğince, Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından başlatılan hak 
sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatlan 
sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanır. Banka, hak sahiplerinin isim, konut 
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edindirme yardımı ve nemalarını içeren listeleri birinci fıkrada öngörülen sürenin bitiminden 
itibaren 3 ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu süreyi 
bir defaya mahsus olmak üzere 2 aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

-4 üncü maddesinde; Hak sahiplerinin konut edindirme yardımı ana para tutarlarının 
nemalandırılmasında; 1/1/1987 ilâ 29/12/1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketinin 6 aylık vadeli mevduat faizi bileşik usûlde uygulanır. 29.12.1999 
tarihinden sonraki dönem için 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki 
EGYO'nun net aktif değerinin % 60,96'sının bu Kanunla mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından aynî sermaye olarak 
EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı 395.751.717,17 YTL'ye oranı esas alınarak nema 
hesaplamasının yapılacağı, 

EGYO'nun, 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki net aktif 
değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 
düzenlemelerindeki usûl ve esaslara göre belirleyip ve sonuçlarını Bankaya bildireceği, 

3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin 
bilgilerin Bankaca EGYO'ya bildirileceği, Bu kişilere talep etmeleri halinde ödemeler, 
nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında EGYO hisse senedi verilmek suretiyle 
yapılabileceği, Her bir hak sahibinin EGYO'nun sermayesinin %60,96'sı içindeki payı; hak 
sahibinin konut edindirme yardımının 29.12.1999 tarihi itibariyle nemalandırılmış toplam 
değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29.12.1999 tarihi itibariyle 
nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirleneceği, Hak sahiplerine 
yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından 
EGYO'ya, ikrazen Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği, 

3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan (Konut edindirme yardım 
tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan) hak 
sahiplerine ilişkin bilgiler Bankaca EGYO'ya bildirilir ve hak sahiplerince talep edilmesi 
halinde, karşılığının Hazine tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip EGYO tarafından 
nemasıyla birlikte nakit olarak ödeme yapılacağı, 

Konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası 
Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut edindirme 
yardımı tutarlarının tamamı, fer'ilerinin tahsili beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılır. Bu kişilere 
ait konut edindirme yardımı tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil 
edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Hazine 
Müsteşarlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına 
aktarılacağı, 

Bu Kanunun uygulanmasında, SSK tarafından işverenlerden gecikme zammı ve faizi 
ile birlikte tahsil edilen konut edindirme yardımı tutarlarının ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 
sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem yapılacağı, 

Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemelerin, EGYO tarafından belirlenecek ödeme 
planı ve süresine göre EGYO ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi 
arasında düzenlenecek protokole göre yapılacağı, 

-5 inci maddesinde; Hak sahiplerine ilişkin olarak, Bankaca EGYO'ya bildirilen 
listelerin, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmî Gazetede ilan edileceği, 
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Birinci fıkra uyannca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen 
alacaklann Hazineye irad kaydedileceği, 

-6 ıncı maddesinde; Bu Kanunla mülga 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri gereğince EGYO'ya aynî sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı 
395.751.717,17 YTL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine nakit ödeme yapılan tutann, 
sermaye azaltımı yoluna gidilerek, EGYO bilançosunun pasifine kaydolunacağı, 

EGYO'nun faaliyetlerine, vergi muafiyet ve istisnaları öngören hükümleri hariç 
sermaye piyasası mevzuatının beş yıl süre ile uygulanmayacağı, 

EGYO'nun sermaye değişimi ile ilgili işlemleri ve bu Kanun gereğince yapacağı tüm 
işlemlerin, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı, 

Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse senedi verilmesi 
işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan malî ve 
yönetimsel haklarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temsil edilmesine devam 
olunacağı, 

-7 nci maddesinde; 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlıklar tarafından müştereken hazırlanarak 
yürürlüğe konulacağı, bu Kanun uyannca hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykın olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunacağı, 

Hükümleri yer almaktadır. 

Şirketin 649,1 milyon YTL lira tutanndaki ödenmiş sermayesinin %99,99'u TOKİ 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu oranın; 395,7 milyon YTL tutannda %60,9 oranındaki 
kısmı KEY hesaplarından alacaklı olan hak sahipleri adına oy haklarının kullanılması ve mali 
haklann korunmasıyla ilgilidir. 253,3 milyon YTL tutarında %39 oranındaki payların 
mülkiyeti ise Emlakbank'tan devir alınan varlıkların sermaye karşılığı olarak TOKİ'ye ait 
bulunmaktadır. Bu çerçevede, TOKİ gerek pay sahipliğinden doğan, gerekse KEY hesapları 
temsilcisi olarak ortaya çıkan yönetim haklanm, genel kurulda seçtiği yönetim kurulu 
vasıtasıyla kullanmaktadır. 

Şirketin T. Emlak Bankası'nın bağlı ortaklığı olduğu dönemde çalışan memur, 
sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki personeli ile ilgili olarak 657, 4857, 5434, 506, 2801 
ve 2822 sayılı Kanunlarla 233 ve 399 sayılı KHK'ların hükümleri uygulanmıştır. Şirketin 
gayrimenkul yatınm ortaklığı statüsüyle TOKİ'nin iştiraki haline dönüştüğü 2002 yılından 
itibaren memur ve sözleşmeli personel istihdamına son verilerek, çalışan personel İş 
Kanunlarına göre istihdam edilmiştir. 

31.01.2002 tarih ve 24657 mükener sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4743 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesinde; Emlak Konut A.Ş.'de çalışmakta olan 
memur ve sözleşmeli personelin kamu kurum ve kuruluşlarına 4046 sayılı Kanun'un 22 nci 
maddesi esaslan uyarınca Devlet Personel Başkanlığı tarafından nakledilmesi, bu madde 
kapsamında yapılacak ödemelerin Emlak Konut A.Ş. tarafından yapılması öngörülmüştür. 

2005 yılsonu itibariyle 116 kişi çalışan Şirkette, 2006 yılında 147 kişinin çalışması 
öngörülmüş, yeni işe başlayan 46 kişiye karşılık, 15 kişinin işten ayrılması sonucu yılsonu 
itibariyle çalışan personel sayısı 147 kişi olarak gerçekleşmiştir. 147 personelin 145'i işçi 
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statüsündedir. Kalan 2 personel de memur statüsünde olup Şirket personeli iken "istihdam 
fazlası personel" olarak dosyalan devlet personel başkanlığına gönderilen, ancak açılan 
davalar neticesinde atandıkları yeni kurumlanndan, eski unvanlannda çalıştınlmak üzere iade 
edilen memurlan göstermektedir. 

Ayrıca, 2006 yılsonu itibariyle Şirkette, yarı zamanlı olarak görev yapan 1 işyeri 
hekimi ile 33 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 

2006 yılında, 2'si mahkeme karan ile görevlerine geri iade edilen memur, 19'u teknik 
personel, 25'i de idari personel olmak üzere, 46 personelin işe alındığı görülmüştür. 

2006 yılında l'i memur olmak üzere, sözleşmeli olarak çalıştırılan işçi statüsündeki 15 
personel işten çıkanlmıştır. 1 memur başka kuruluşa nakil, 9 işçi istifa, 5 işçinin de iş 
akitlerinin feshedilmesi şeklinde işlerine son verilmiştir. 

2006 yılsonu itibariyle 33 kişi olan taşeron işçilerinin; 12'si temizlik, 21'i de güvenlik 
hizmeti için çalıştınlmıştır. Haziran/2006 yılında çıkılan ihalede Şirketin ihtiyacına göre en 
fazla 21 kişi çalıştınlmış ve yılsonu itibariyle çalışan güvenlik personeli sayısı da 21 kişi 
olarak gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirketin sadeleştirilmiş varlıkları ve kaynakları toplamı önceki döneme göre %23,8 
oranında artarak 2,9 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Varlıklar ve kaynaklann yapısı 
incelendiğinde dönem sonunda varlıkların %59,3'ü dönen varlıklar, %40,7'si duran 
varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Kaynaklann %30,4'ü kısa vadeli yabancı kaynaklardan, 
%3,2'si uzun vadeli yabancı kaynaklardan, %66,4'ü ise öz kaynaklardan teşekkül etmektedir. 

Dönen varlıklann %46'sı stoklardan oluşmakta olup büyük kısmı üzerinde hasılat 
paylaşım projeleri geliştirilen arsalann değerlerini göstermektedir. Dönen varlıklann % 30'u 
bankalarda bulunan tevdiat hesaplarında, %18'i de menkul kıymetler hesap grubunda devlet 
tahvili ve hazine bonolarında yer almaktadır. 

Şirketin GYO olarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için KEY hak sahiplerinin şirket 
sermayesi ile olan ilişkilerinin kesilerek SPK mevzuatına uygun şekilde çalışabilmesi için 
yeni bir yasa yayımlanmış bulunmaktadır. Yasa kapsamında yapılacak olan KEY ödemeleri 
için azami 14 aylık bir süre öngörülmüş, ödemelerin yapılması ile ilgili ödeme planı ve süresi 
konusunda yetki Şirkete bırakılmıştır. Şu an için kesin tutan tespit edilememiş olmasına 
rağmen yaklaşık 1,5-2 milyar YTL arasında bir ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Getirilen yasa ile hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere 
gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Emlak Konut GYO A.Ş.'ye ikrazen devlet iç 
borçlanma senedi ihraç edebilme yetkisi tanınmıştır. 

Şirketin 2004-2005 yıllan arasında ihalesini gerçekleştirdiği hasılat paylaşım 
projelerinin tamamlanmaya başlamasıyla birlikte şirketin nakit mevcudunun artacağı, Şirketin 
yasanın yayımlandığı tarihten itibaren birinci önceliğinin KEY ödemelerinin yapılması 
olduğu göz önüne alınarak, yapılacak olan ödemeler için nakit mevcudunu artırıcı politikalar 
izlenmesi gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketin 2006 yılı giderleri toplamı önceki yıla göre % 40 oranında artarak 43.691 bin 
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YTL olarak gerçekleşmiştir. Toplam giderlerin % 42'si şirketin sahip olduğu arsa ve binalar 
için ödenen emlak vergilerine, % 16'sı personel ücretlerine, % 33'ü çeşitli gider unsurlanna, 
% 3'ü amortisman ve tükenme paylarına, % 5'i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 
giderlerine, % l'i finansman giderlerine ait bulunmaktadır. 

22.4.2003 tarih ve 25087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5 sayılı Kamu İhale 
Tebliğinde, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kamu İhale Kurulunun 
25.2.2003 tarih ve 2003 DK.44 sayılı karan gereğince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
2 nci maddesinin (d) bendi gereği, 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu 
kararlaştırılmıştır. 

2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliği'nde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.'nin kamuya ait taşınmaz mallann kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve 
bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa karşılığı inşaat yapım 
işlerinin ise 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almadığı belirtilmiştir. 

29.07.2002 tarihinden itibaren gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteren 
Şirket hisselerinin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması için, 29.07.2007 tarihine kadar 
süre uzatımı verilmiştir. Ana sözleşmesinin 3 üncü maddesinde faaliyet konusu "Şirket 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatınm Ortaklıklanna ilişkin düzenlemelerinde 
yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketin faaliyet esasları, portföy 
yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalannda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur" şeklinde belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet 
konusunu gerçekleştirme yolunda çalışmalarını sürdüren Şirketin, inşaat faaliyetlerinde 
bulunamayacağı ancak portföyünde bulunan gayrimenkuller üzerinde inşaat hakkı tesis 
edebileceği, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebileceği ana sözleşmede 
belirlenmiştir. 

Şirketin denetim tarihi (Haziran 2007) itibariyle toplam ve 2006 yılı içinde ürettiği, 
Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Yöntemi ile 4734 Sayılı kamu İhale Kanunu 
kapsamındaki projelere ait bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Proje Türü 

Haziran 2007'ye 

Kadar Gelir Pay. 

Yön. Üretim 

Adet 

Haziran 2007'yc 

Kadar KİK'c göre 

Üretim 

Adet 

Haziran 2007'ye 

Kadar 

Toplam Üretim 

Adet 

2006 Yılı Gelir 

Paylaşımı Yön. 

Üretim 

Adet 

2006 Yılı 

KİK'e göre 

Üretim 

Adet 

2006 Yılı 

Toplam 

Üretim 

Adet 

Konut 20.388 2.620 23.008 6.571 1.460 8.031 

Villa 257 164 421 0 164 164 

Ticari ünite 343 23 366 272 23 295 

Okul 3 2 5 1 1 2 

Sosyal donatı 5 1 6 5 1 6 

Aynca İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1 inci ve 2 nci bölgede 5208 adet konut, 10 
adet sosyal tesis, 1286 adet ticari ünite (Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi 
sözleşmesine göre) arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edilmiş olup, imalatlan 
devam etmektedir. 

Şirkete ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacıyla "Kaynak Geliştirme Projeleri" 
adı altında "kat karşılığı / hasılat paylaşımı" usulüyle ; 
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- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 180 adet konut ve 7 adet işyeri (Ataşehir 
Residence Projesi) inşaatı, 

- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 2290 adet konut inşaatı, 

-İzmir Mavişehir 4.Etap 5.Kısım 63 adet apart ve villa inşaatı, 

- İstanbul Ümraniye Kemerdere Yukan Dudullu Köyü 606 Konut, 250 Villa, 11 adet 
işyeri (İdealistkent Projesi) inşaatı, 

- İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. kısım 1. bölge 2044 konut, 34 adet işyeri (Kentplus 
Projesi) inşaatı, 

- İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1.kısım 2. bölge 1742 adet konut 12 adet işyeri (Up 
Hill Court Projesi) inşaatı, 

- İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. kısım 3. bölge 3.639 konut ve 6 adet ticaret merkezi 
(My World Projesi) inşaatı, 

-İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölge 1. etap 1568 konut inşaatı, 
-İstanbul Bakırköy İlçesi Kartaltepe 204 adet konut, ada içi altyapı ve çevre 

düzenleme inşaatı, 
-İstanbul İkitelli İlçesi 888 adet konut, ada içi altyapı ve çevre düzenleme (Misstanbul 

Projesi) inşaatı, 
-İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan 660 adet konut, 24 derslikli lise inşaatı, 
-İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölge 2. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı inşaatı, 
-İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölge 3. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı inşaatı, 
-Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 4.etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı inşaatı, 
-İstanbul Ataşehir Kadıköy Küçükbakkalköy arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı 

inşaatı, 
-İstanbul Bahçeşehir Hoşdere Mah. 590 konut arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı 

inşaatı, 
-İstanbul Bahçeşehir Ispartakulle 3. Bölge 1023 adet konut, 203 adet işyeri inşaatı, 
-İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi, 
- Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Tütünçiftliği Mahallesi arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı 

işi, sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Ayrıca arsa satış vaadi sözleşmesi ile, 

-İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1. Bölge arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaatı, 

-İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 2. Bölge arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaatı 

sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale ettiği işler: 

-Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 1. etap 476 adet konut, altyapı ve çevre düzenleme 
inşaatı, 

-Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 2. etap 348 konut, altyapı ve çevre düzenleme inşaatı, 
-Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 3. etap 336 adet konut, 24 derslikli ilköğretim okulu ile 

ada içi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı. 
- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, 752 adet konut, 52 adet villa, 24 derslikli ilköğretim 

- 3 0 5 -



okulu, ticaret merkezi ve camii subasmanı ile ada içi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı: 
- İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Köyü 708 adet konut, 112 adet villa, 22 adet 

dükkan ve 1 adet sosyal tesis ile ada içi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı: 

V. ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

- KİT Alt Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilen ancak KİT Alt 
Komisyonu Raporuna alınmayan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda mevcut 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerinin, gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

- Şirket Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı 
İhale Yönetmeliğine göre ihalesi yapılan hasılat paylaşım projelerinde, yüklenici firmaların 
sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi veya yasak fiil ve davranışlarda bulunması 
nedeniyle işlerin fesih edilmesi durumunda, haklarında bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihalelerine girmekten yasaklama kararının alınabilmesi amacıyla, yapılacak yasal 
düzenlemeler için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ: 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05.03.2007 tarihinde kendi 
Genel Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 168.002.465,07 Yeni Türk Lirası 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 

I- Dönen varlıklar: 

A-Hazır değerler 650.964.637,32 551.527.080,80 
B-Menkul kıymetler 224.503.950,14 306.274.110,39 
1-Menkul kıymetler dcğeı 
düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 34.007.361,14 45.478.486,12 
1-Alacak senetleri reeskontu 8.285,28 
2-Şüphcli alacaklar karşılığı (-) (38.743,93) (583.011,50) 

D-Diğer alacaklar 2.495.526,64 14.616.852,86 
1 -Alacak senetleri reeskontu 

2-Şüphcli alacaklar karşılığı (-) (679.337,06) (679.337,06) 

E-Stoklar 622.017.135,46 1.517.225.647,95 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı 
(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

(50.331.423,10) (30.883.159,85) 1-Stok değer düşüklüğü karşılığı 
(-) 
2-Verilen sipariş avansları 241.005.661,41 719.997.805,67 
F-Yıllara yaygın inş. onarım 
maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait giderler ve 
gelir tahakkuklan 74.491.474,61 32.235.249,25 
H-Diğer dönen varlıklar 1.086,48 503.877,91 

Dönen varlıklar toplamı 1.608.481.171,79 2.467.861.305,28 
II- Duran varlıklar: 

A-Ticari alacaklar 46.937.394,19 57.237.025,81 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak karşılığı(-) (307,46) (307,46) 

B-Diğer alacaklar 

C-Mali duran varlıklar 

D-Maddi duran varlıklar 954.091.996,35 1.126.160.129,34 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 962.424.011,21 1.135.707.618,56 

2-Birikmiş amortismanlar(-) (8.332.014,86) (9.547.489,22) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 220.479,03 180.910,84 

1-Mad.olm.dur.varlıklar (brüt) 284.786,92 321.548,62 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (64.307,89) (140.637,78) 

3-Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Özel tük.tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve 8.452,79 
gelir tahakkuklan 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (Varlıklar) toplamı 

1.001.258.322,36 1.183.578.065,99 Duran varlıklar toplamı 

Aktif (Varlıklar) toplamı 2.609.739.494,15 3.651.439.371,27 
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Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 2006 Yılı Bilançosu 

Pas i f (Kaynaklar) 
Önceki d ö n e m Y T L Cari d ö n e m Y T L 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar : 

A-Mali borçlar 81.008,15 
B-Ticari borçlar 18.322.254,21 10.940.936,22 
1-Borç snt.leri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 30.025.760,63 117.583.958,50 
1-Borç snt.leri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 789.917.559,39 1.493.666.919,10 

E-Yıllara yaygın inş.ve onr. hakediş. 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 2.924.640,13 1.167.094,75 

G-Borç ve gider karşılığı 5.307.268,31 6.819.636,41 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 9.659,89 26.006,15 
tahakkukları 
1-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 51.302,61 19.996,65 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 846.639.453,32 1.630.224.547,78 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 314.145,71 90.391.403,24 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 

C-Diğer borçlar 64.080,00 64.080,00 

1-Diğer borç sent. reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 1.129.637,70 • 1.183.349,79 

E-Borç ve gider karşılıklan 928.149,95 916.923,05 

1 -Kıdem tazminatı karş. 928.149,95 916.923,05 

2-Diğer borç ve gid. karş. 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 

7.425,13 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 2.443.438,49 92.555.756,08 

3-Öz kaynaklar: 

A-Ödenmiş sermaye 1.702.034.014,32 1.702.034.014,32 

1-Sermaye 649.100.432,16 649.100.432,16 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.052.933.582,16 1.052.933.582,16 

B-Sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 22.570.801,06 26.291.863,48 

1-Yasal yedekler 22.396.411,85 26.117.474,27 

2-Statü yedekleri 174.389,21 174.389,21 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 32.330.724,54 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) (38.369.461,37 

F-Dönem kârı 74.421.248,32 168.002.465,07 

Öz kaynaklar toplamı 1.760.656.602,3^ 1.928.659.067,41 

Pasif (Kaynaklar) toplamı 2.609.739.494,15 3.651.439.371,27 
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Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

154.202.281,73 
2.787.934,01 

142.938.471,40 
2.010.584,56 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

151.414.347,72 
130.128.632,62 

140.927.886,84 
71.017.801,37 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

21.285.715,10 69.910.085,47 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

31.209.808,10 43.702.534,25 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

9.924.093,00 26,207.551,22 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

183.664.753,45 
104.860.469,21 

216.632.885,28 
75.541.995,07 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

68.880.191,24 167.298.441,43 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

5.731.253,09 
190.196,00 

900.854,65 
196.831,01 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

74.421.248,33 168.002.465,07 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 
C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kân 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F- Diğer faal.olağan gelir ve kârlar 
G- Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kân 

K- Net parasal pozisyon kârı (Zaran) 

L- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 
Dönem net kârı 74.421.248,33 168.002.465,07 
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SAYI: 13 

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş.'NİN 
23.02.2005-31.12.2005 DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 

İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Vakıf Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'nin 23.02.2005-31.12.2005 dönemine ait hesap ve 
işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 18/06/2008 tarihli 29'uncu birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi unvanıyla 
5.000.000 TL sermaye ile kurulmuş ve 14.12.1977 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayınlanarak tescil edilmiştir. 11.07.1981 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulunda hem 
sermayesini 20.000.000 TL'ye yükseltmiş, hem de şirketin ticaret unvanı değiştirilerek, Vakıf 
İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 

Son olarak 07.05.2004 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret unvanı Vakıf 
İnşaat Restorasyon ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilerek 20.05.2004 tarihli Ticaret 
Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'de bulunan 
%50 hissesini, 23.02.2005 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2,5 milyon YTL bedelle 
satın almıştır. 

Satın alma sonucunda oluşan Şirketin sermaye paylan; 
%50 TOKİ 
% 24,11 Vakıflar Genel Müdürlüğü (Mazbut) 
% 4 Vakıflar Genel Müdürlüğü (Mülhak) 
% 10 Güneş Sigorta A.Ş. 
% 7,34 Taksim Otelcilik A.Ş. 
% 3,09 Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. 
% 1,42 Obaköy Gıda İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. 
% 0,04 Güneş Turizm Oto Endüstri Ticaret A.Ş 

şeklinde gerçekleşmiştir. 

Şirketin 31.03.2005 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda ödenmiş 
sermayesinin 10 milyon YTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'deki 
%24,11 oranındaki hissesi mazbut vakıflar, %4 oranındaki hissesi mülhak vakıflar fonundan 
yapılmış bir yatırımdır. 

Mazbut Vakıflar, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'na göre, Medeni Kanundan önce vücut 
bulmuş, 10 yıldan beri idarecisiz kalmış bulunan vakıflar ile kanunen veya fiilen Hayri 
hizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanan 
vakıflardır. Bu vakıfların tüm iş ve işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte ve bu vakıfları her alanda Vakıflar Genel Müdürlüğü temsil etmektedir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununa göre mazbut vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
bir kül halinde yönetilen varlıklardır. 

Mülhak Vakıflar; Medeni Kanundan önce vücut bulmuş, Vakfiyelerinde yönetimleri 
kurucularının soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflardır. 

Bu vakıflar mütevellileri veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2762 sayılı 
Vakıflar Kanununa göre niyabeten veya emaneten, Vakıflar Nizamnamesine göre emaneten 
idare ve temsil edilirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut ve mülhak vakıflar adına yaptığı yatırımlarda vakıf 
adı zikredilmeden bir kül halinde yatınm yapmaktadır. Hisse alımı şeklinde ortak olunan 
şirkette, Vakıflar Genel Müdürlüğü ortak olmakta ancak, kendi düzenlemesi yönünden bu 
hisselerin ne kadannın mazbut vakıflar, ne kadarının mülhak vakıflar adına yapıldığı 
belirtilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı, katma bütçeli bir kamu kuruluşu 
olarak Vakıf İnşaat, Restorasyon A.Ş.'de toplam %28,11 oranında hisseye sahip bulunmakta 
olup, bu şirkette TOKİ'nin %50 hissesi ile birlikte kamuya ait hisse toplamı %78,11 
olmaktadır. 

Şirket ana sözleşmesi 31.03.2005 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda 
değiştirilerek 04.05.2005 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonu'nca alman 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karar ile 24.06.1983 tarih ve 
72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca %78,11 oranında kamu tüzel kişilerince 
sağlanmış olan Şirketin denetimi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. 

Şirket'in 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler 
Ölçü 2005 

Sermaye YTL 10.000.000 
Ödenmiş sermaye II 10.000.000 
Öz kaynaklar II 8.632.959 
Yabancı kaynaklar II 906.187 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) II 32.905 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı II 27.237 
Satışların maliyeti YTL 5.368.384 
Tamamlanan restorasyon projeleri Sayı 70 
Devam eden restorasyon projeleri Sayı 2 
Net satış tutan YTL 5.338.546 
Stoklar II 14 
İşçi (ortalama) Kişi 16 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 384.691 
Cari yıla ilişkin: 
-İşçiler için yapılan giderler II 341.132 
-İşçi başına aylık ortalama jider II 1.777 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yük. YTL 
Tahakkuk eden vergiler II 680.013 
GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) II (234.671) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) II 445.342 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) II 445.342 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 
Ekonomik kârlılık % 
Faaliyet kân veya zaran YTL (607.346) 
Dönem kârı II 17.569 
Bilanço zararı II (1.380.187) 

Şirketin yayınlanan esas mukavelenamesinde şirketin maksat ve konusu "Her türlü 
inşaat, donatım, onanm, restorasyon, taahhüt işleri yapmak, proje hazırlamak, inşaat işlerinde 
müşavirlik ve mühendislik etütleri yapmak. Restorasyon yapmak için restorasyon mimarı, 
sedefkar, sanat tarihçisi, kalemkar ve bunlara benzer meslek erbabı gruplanm kadrosunda 
bulundurmak, bu meslek gruplarıyla ilgili okul, enstitü, araştırma merkezi ve bunun gibi 
eğitim tesisleri kurmak, yönetmek, işletmek veya işletilmesini sağlamak" olarak tespit 
edilmiştir. 

Şirketin 1998 yılında sekiz yıllık eğitim programı kapsamında ihalesini 
gerçekleştirdiği okul ihaleleriyle ilgili olarak Şirket aleyhine ve şirket tarafından açılmış 
bulunan davaların sayıca fazlalığı dikkat çekmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle devam eden 
dava sayısı 39 olarak gerçekleşmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Şirketin 10 milyon YTL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %50'si TOKİ tarafından, 
%28,11'i Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin işleri ve idaresi 
Genel kurul tarafından seçilen altı üye tarafından yürütülmektedir. 

Şirketin teşkilat yapısı; üst düzeydeki karar organı genel kurul, yönetim kurulu, 
denetim kurulu, yürütme organı olarak genel müdürlük ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. 
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6 üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 3'ü TOKİ'nin, 3'ü de Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nün temsilcisidir. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda şirketin 
Murahhas üyesi sıfatına haizdir. 

Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9 uncu maddesinde 
"Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda 
bir toplanması mecburidir" hükmü yer almaktadır. 

Şirket faaliyetlerine yön verilmesi ve etkili bir çalışma sisteminin kurulabilmesi 
bakımından Yönetim Kurulu'nun ana sözleşme hükmü doğrultusunda ayda bir toplanması 
gerekmektedir. 

Şirket Yönetim Kurulu 2005 yılında 10 toplantı yapmış ve 10 adet karar almıştır. 

Şirketin organizasyon şemasında Mali ve idari işlerden sorumlu genel müdür 
yardımcısına bağlı olarak çalışan, idari işler müdürlüğü, satın alma müdürlüğü, mali işler 
müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü, teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısına bağlı 
olarak çalışan, restorasyon müdürlüğü, inşaat müdürlüğü bulunmaktadır. 

Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk 
Müşavirliğinde; 1 'i hukuk müşaviri ve 1 'i de sözleşmeli avukat olarak çalıştırılan olmak üzere 
2 personel görev yapmaktadır. 

Şirketin iş hacmindeki daralmaya rağmen devam eden dava sayısının fazla olduğu 
görülmektedir. 

Şirkette çalışan personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam 
edilmektedir. 2005 yılı başında 15 olan çalışan personel sayısı dönem içinde 8 personelin işe 
alınması, 5 personelin de ayrılmasıyla dönem sonu itibariyle 18 kişi olarak gerçekleşmiştir. 
Dönem içerisinde girişi yapılan 8 personelin tamamı Şirket yönetim kurulu tarafından belirsiz 
süreli iş sözleşmesi ile işe alınmak suretiyle istihdam edilmiştir. 

2005 yılında personel giderleri 384.691 YTL olarak gerçekleşmiştir. Personel 
giderlerinin; %65'i esas ücretler, %7'si ek ödemeler, %28'i sosyal giderlerden oluşmaktadır. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirketin sadeleştirilmiş varlıkları ve kaynakları toplamı 13.036.457 TL'den 9.539.146 
YTL' ye inmiştir. Varlıklar ve kaynakların yapısı incelendiğinde dönem sonunda varlıkların 
%88,5'i dönen varlıklar, %11,5'i duran varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Kaynakların 
%3,8'i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %5,7'si uzun vadeli yabancı kaynaklardan, %90,5'i 
ise öz kaynaklardan teşekkül etmektedir. 

Dönen varlıkların %75,2'si menkul kıymetlerden oluşmakta olup, tamamı bankalarda 
repo edilen veya fon hesaplarında değerlendirilen nakit mevcudunu göstermektedir. Dönem 
kârının oluşumu incelendiğinde diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlann önemli payının 
olduğu, esas faaliyetlerden zarar edilirken, 7.170.276 YTL menkul kıymetleri bulunan 
Şirketin elde etmiş olduğu menkul kıymet geliri tutan 599.087 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

IV.İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketlerin kârlı ve verimli çalışmasında en önemli yönetim ve kontrol aracı olan 
işletme bütçesi her hesap dönemi için hazırlanırken, geçmiş yıl uygulama sonuçlanndan 
yararlanılarak mümkün olduğu ölçüde gerçekçi bütçe hazırlanması uygun olacaktır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon 
Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamalan ile 
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 
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almış olduğu işlerde yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulayacağı esas ve usulleri 
belirlemek amacıyla kendi yazılı mevzuatını biran önce oluşturması gerekmektedir. 

Şirket, 1989 yılından 2005 yılına kadar 70 farklı işin restorasyon ve inşaat işlerini 
kendisi veya taşeron firmalara ihale ederek yaptırmıştır. 2005 yılı içinde yeni bir ihale 
almamıştır. 70 farklı restorasyon işinin 67'si önceki yıllarda 3 adedi ise 2005 yılı içinde 
tamamlanmıştır. 1997 ve 1998 yılında ihale edilen 2 adet iş 2005 yılı içinde bitmemiş, verilen 
süre kararları ile yapım süresi 2006 yılına uzatılmıştır. 

V. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 
kararlaştırılmıştır: 

1- KİT Alt Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilen ancak KİT Alt 
Komisyonu Raporuna alınmayan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda mevcut 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'nin 20.03.2006 tarihinde kendi Genel 
Kurulu'nda kabul edilen 2005 yılı bilançosu ve 17.569,13 Yeni Türk Lirası dönem kân ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş 2005 Yılı Bilançosu 
Aktif (Varlıklar) Cari dönem 

YTL 
Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 
1-Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
D-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 
Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
C-Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değer düşüklüğü karşıhğı(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler serm.pay.değer düşük.karşılığı 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri(-) 
8-Bağlı ort.serm.pay.değer düşük.karşılığı 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.varl.değer düş.karşılığı 
D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen Sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 
G-Gelecek yıllara ait gid.ve gelir tahakkukl. 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

565.176,85 

365 

32.904,60 
27.236,95 

24.723,21 
7.170.276,00 

564.811,85 

12.192,76 

14,35 

4.012.228,34 

156.885,78 
11.941.132,29 

552.570,67 

71.674,90 

1.220,00 

5.667,65 

464.191,46 
.095.324,68 

Aktif (varlıklar) toplamı 13.036.456,97 
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Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 2005 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Cari dönem 
YTL 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 211.734,03 
1-Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 

25.545,14 

179,96 
E-Yıl.yaygın İnş.ve On.Hakediş 
F-Ödenecek ver.ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 
2-Kıdem tazminatı karşılığı 

3.497.311,10 
127.410,07 

3-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek ay. ait gelir, ve gid. Tahak. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynak 

Kısa vad. yab.kay.toplamı 3.862.180,03 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 541.292,32 
1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 

25,20 

E-Borç ve gider karşılıkları 
1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F-Gelecek yıl. ait gelir, ve gid. Tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yab.kay.toplamı 541.317,52 
III-Öz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 
1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

10.000.000,00 
10.000.000,00 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV Yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 
1 -Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

2.054,46 

11.091,47 

13.145,93 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F-Dönem net karı 

122.303,61 
(1.520.059,52) 

17.569,13 
Öz kaynaklar toplamı 8.632.959,15 

Pasif(kaynaklar)toplamı 13.036.456,97 
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Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Cari dönem 

YTL 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

5.338.546,19 

5.338.546,19 

5.368.384,33 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

(29.838,14) 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

577.507,80 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

(607.345,94) 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

600.861,23 

4.729,96 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

(11.214,67) 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

28.783,80 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

17.569,13 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 

A - Brüt Satışları 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 

Brüt Satış Zararı 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 

Faaliyet Zararı 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar 

G - Diğer Faal. Olağan Gider Ve Zararlar ( - ) 

H - Finansman Giderleri ( - ) 

Olağan Zarar 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 

K - Dön. Kan Vergi Ve Diğ. Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Karı 17.569,13 
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SAYI: 14 

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş.'NİN 2006 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Vakıf Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 18/06/2008 tarihli 29'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alman söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi unvanıyla 
5.000.000 TL sermaye ile kurulmuş ve 14.12.1977 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayınlanarak tescil edilmiştir. 11.07.1981 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulunda 
sermayesi 20.000.000 TL'ye yükseltilmiş, şirketin ticaret unvanı da değiştirilerek, Vakıf 
İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 

Son olarak 07.05.2004 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret unvanı Vakıf 
İnşaat, Restorasyon ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilerek 20.05.2004 tarihli Ticaret 
Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'de bulunan 
% 50 hissesini, 23.02.2005 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2,5 milyon YTL bedelle 
satın almıştır. 

Satın alma sonucunda oluşan Şirketin sermaye paylan; 

% 50 TOKİ 
% 24,11 Vakıflar Genel Müdürlüğü (Mazbut) 
% 4 Vakıflar Genel Müdürlüğü (Mülhak) 
% 10 Güneş Sigorta A.Ş. 
% 7,34 Taksim Otelcilik A.Ş. 
% 3,09 Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. 
% 1,42 Obaköy Gıda İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. 
% 0,04 Güneş Turizm Oto Endüstri Ticaret A.Ş. 
şeklinde gerçekleşmiştir. 

Şirketin 31.03.2005 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda ödenmiş 
sermayesinin 10 milyon YTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'deki 
%24,11 oranındaki hissesi mazbut vakıflar, %4 oranındaki hissesi mülhak vakıflar fonundan 
yapılmış bir yatırımdır. 

Mazbut Vakıflar, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'na göre, medeni Kanundan önce vücut 
bulmuş, 10 yıldan beri idarecisiz kalmış bulunan vakıflar ile kanunen veya fiilen Hayri 
hizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanan 
vakıflardır. Bu vakıfların tüm iş ve işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte ve bu vakıfları, her alanda Vakıflar Genel Müdürlüğü temsil etmektedir. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununa göre mazbut vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
bir kül halinde yönetilen varlıklardır. 

Mülhak Vakıflar; Medeni Kanundan önce vücut bulmuş, Vakfiyelerinde yönetimleri 
kurucularının soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflardır. 

Bu vakıflar mütevellileri veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2762 sayılı 
Vakıflar Kanununa göre niyabeten veya emaneten, Vakıflar Nizamnamesine göre emaneten 
idare ve temsil edilirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut ve mülhak vakıflar adına yaptığı yatırımlarda vakıf 
adı zikredilmeden bir kül halinde yatınm yapmaktadır. Hisse alımı şeklinde ortak olunan 
şirkette, Vakıflar Genel Müdürlüğü ortak olmakta ancak, kendi düzenlemesi yönünden bu 
hisselerin ne kadannın mazbut vakıflar, ne kadarının mülhak vakıflar adına yapıldığı 
belirtilmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı, katma bütçeli bir kamu kuruluşu 
olarak Vakıf İnşaat, Restorasyon A.Ş.'de toplam %28,11 oranında hisseye sahip bulunmakta 
olup, bu şirkette TOKİ'nin %50 hissesi ile birlikte kamuya ait hisse toplamı %78,11 
olmaktadır. 

Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonu'nca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karar ile 24.06.1983 tarih ve 
72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyannca %78,11 oranında kamu tüzel kişilerince 
sağlanmış olan Şirketin denetimi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılmaktadır. 

Şirket ana sözleşmesi 31.03.2005 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda 
değiştirilerek 04.05.2005 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Şirketin yayınlanan esas mukavelenamesinde şirketin maksat ve konusu "Her türlü 
inşaat, donatım, onanm, restorasyon, taahhüt işleri yapmak, proje hazırlamak, inşaat işlerinde 
müşavirlik ve mühendislik etütleri yapmak. Restorasyon yapmak için restorasyon mimarı, 
sedefkar, sanat tarihçisi, kalemkar ve bunlara benzer meslek erbabı gruplanm kadrosunda 
bulundurmak, bu meslek gruplarıyla ilgili okul, enstitü, araştırma merkezi ve bunun gibi 
eğitim tesisleri kurmak, yönetmek, işletmek veya işletilmesini sağlamak" olarak tespit 
edilmiştir. 

Şirket'in son iki yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Son iki yıl Artış veya 
Toplu bilgiler Ölçü 2005 2006 farkı azalış (%) 

Sermaye YTL 10.000.000 10.000.000 - -
Ödenmiş sermaye 10.000.000 10.000.000 - -
Öz kaynaklar " 8.632.959 8.974.401 341.442 4,0 
Yabancı kaynaklar 906.187 762.802 (143.385) (15,8) 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 32.905 51.328 18.423 56,0 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 27.237 32.307 5.070 18,6 
Satışların maliyeti YTL 5.368.384 2.560.386 (2.807.998) (52,3) 
Tamamlanan restorasyon projeleri Sayı 70 71 1 1,4 
Devam eden restorasyon projeleri Sayı 2 5 3 150,0 
Net satış tutarı YTL 5.338.546 2.416.257 (2.922.289) (54,7) 
Stoklar " 14 (14) (100,0) 
İşçi (ortalama) Kişi 16 22 6 37,5 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 384.691 850.550 465.859 121,1 
Cari yıla ilişkin: 
-İşçiler için yapılan giderler " 341.132 754.266 413.134 121,1 
-İşçi başına aylık ortalama gider II 1.777 2.857 1.080 60,8 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yük. YTL -
Tahakkuk eden vergiler " 680.013 402.041 (277.972) (40,9) 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) II (234.671) 3.429 238.100 (101,5) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) II 445.342 405.470 (39.872) (9,0) 
GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) İt 445.342 405.470 (39.872) (9,0) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 
Ekonomik kârlılık % 
Faaliyet zararı YTL (607.346) (874.913) (267.567) 44,1 
Dönem kârı II 17.569 341.442 323.873 1.843,4 
Bilanço zararı (1.380.187) (1.038.745) 341.442 (24,7) 

Şirketin 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından sermaye paylan oranında 3'er kişi olarak paylaşılması neticesinde, Şirkete yön 
verecek kararlann alınamadığı sadece rutin işlerin karara bağlandığı görülmektedir. 

Bu nedenle, Şirketin son yıllarda iş hacmindeki azalma da göz önüne alınarak, Şirket 
faaliyetlerine yön vermek ve Şirketin geleceğini belirlemek bakımından, iki ana ortağı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, ortak bir çalışma yapması 
gerekmektedir. 

Şirket, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa 14.07.2004 tarihli ve 5226 Sayılı Kanunla 
eklenen 3 üncü maddesinin (i) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kültür Varlıkları Rölöve, 
Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve 
Bunlann Uygulanması İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına 
İlişkin Mal ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve TOKİ tarafından ihalesi yapılan restorasyon işlerini almaktadır. 
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Şirketin kendine ait yazılı herhangi bir ihale mevzuatı bulunmadığı için alt 
yükleniciler marifetiyle yaptırdığı işlerde, davet usulüyle ihaleleri vermektedir. Şirketin 
kendine ait ihale mevzuatı olmasa da, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre 
çıkarılan yönetmelik kapsamında almış olduğu ihalelerden alt yüklenicilere ihale ettiği işlerde 
de belirtilen yönetmelik hükümleri dâhilinde hareket edilmesi, ihalelerde rekabet ortamının 
oluşturulması açısından önemli görülmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon 
Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamalan ile 
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik hükümlerine 
göre, yapımını üstlendiği ve alt yüklenicilere yaptıracağı işler ile gerçekleştirilen mal ve 
hizmet alımlannda uygulayacağı esas ve usulleri belirlemek amacıyla kendi yazılı mevzuatını 
oluşturması gerekmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce Şirketin almış 
olduğu ihalelerin büyük kısmı, taşeron firmalara ihale edilerek yaptınlmıştır. İhaleleri 
gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü, ödenek yetersizliği nedeniyle bazı işlerde 7 defa 
süre uzatımı verdiğinden, bunun sonucunda ihale bedeli ile en son ödenen tutar arasında 3-4 
kata varan artışlar oluştuğu görülmüştür. 

Şirket, önceki yıllardan devretmiş ve halen kesin kabul ve kesin hakediş işlemleri 
tamamlanmamış yapım işleri nedeni ile ihale süreci içinde vermiş olduğu teminat mektupları 
için bankalara komisyon ödemeye devam etmektedir. 

Yapımı tamamlanmasına rağmen değişik nedenlerle kesin hesap işlemleri 
bitirilemeyen işlerin, kesin hesap işlemlerinin bir an önce bitirilmesi ve teminat mektuplan 
komisyon giderlerinin azaltılması gerekir. 

Şirketin 1998 yılında sekiz yıllık eğitim programı kapsamında ihalesini 
gerçekleştirdiği okul ihaleleriyle ilgili olarak Şirket aleyhine ve şirket tarafından açılmış 
bulunan davaların sayıca fazlalığı dikkat çekmektedir. 2006 yılı sonu itibariyle devam eden 
dava sayısı 42 olarak gerçekleşmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Şirketin 10 milyon YTL tutanndaki ödenmiş sermayesinin %50'si TOKİ tarafından, 
%28,11 'i Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir. Şirketin işleri ve idaresi 
Genel kurul tarafından seçilen altı üye tarafından yürütülmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı, katma bütçeli bir kamu kuruluşu 
olarak Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'de toplam %28,11 oranında hisseye sahip 
bulunmakta olup, bu şirkette TOKİ'nin %50 hissesi ile birlikte kamuya ait hisse toplamı 
%78,11 olmaktadır. 

Şirketin teşkilat yapısı; üst düzeydeki karar organı genel kurul, yönetim kurulu, 
denetim kurulu, yürütme organı olarak genel müdürlük ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

6 üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 3'ü TOKİ'nin, 3'ü de Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nün temsilcisidir. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda şirketin 
Murahhas üyesi sıfatına haizdir. 

Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu Toplantılan başlıklı 9 uncu maddesinde 
"Yönetim Kumlu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda 
bir toplanması mecburidir" hükmü yer almaktadır. 
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Şirket faaliyetlerine yön verilmesi ve etkili bir çalışma sisteminin kurulabilmesi 
bakımından Yönetim Kurulu'nun ana sözleşme hükmü doğrultusunda ayda bir toplanması 
gerekmektedir. 

Şirket Yönetim Kurulu 2006 yılında 16 toplantı yapmış ve 16 adet karar almıştır. 

Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk 
Müşavirliğinde; 1 'i hukuk müşaviri ve 1 'i de sözleşmeli avukat olarak çalıştırılan olmak üzere 
2 personel görev yapmaktadır. 

Şirketin iş hacmindeki daralmaya rağmen devam eden dava sayısının fazla olduğu 
görülmektedir. 

2006 yılı sonu itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı önceki döneme göre 11 kişi 
artarak 29 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde belli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla 
geçici işler için belirli süreli iş sözleşmesiyle 56 işçi, Yönetim Kurulu kararıyla belirsiz süreli 
olarak 8 işçi ve bir kişide askerlik dönüşü olmak üzere toplam 65 personel işe başlatılmıştır. 
Yıl içinde 3 personelin işten ayrılması, 1 kişinin işten çıkarılması ve belirli süreli çalışan 50 
işçinin ayrılması nedeniyle 23 işçi olmak üzere toplam 54 personel işten ayrılmış ve yılsonu 
personel sayısı 29 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılında personel giderleri önceki döneme göre %121 olarak artışla 850.550 YTL 
olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin; %68'i esas ücretler, %24'ü sosyal giderler, %8'i 
de ek ödemelerden oluşmaktadır. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirketin sadeleştirilmiş varlıkları ve kaynaklan toplamı 12.6868.297 YTL'den 
9.737.203 YTL'ye inmiştir. Varlıklar ve kaynaklann yapısı incelendiğinde dönem sonunda 
varlıkların %90,7'si dönen varlıklar, %9,3'ü duran varlıklardan oluştuğu görülmektedir. 
Kaynaklann %2,5'i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %5,4'ü uzun vadeli yabancı 
kaynaklardan, %92,2'si ise öz kaynaklardan teşekkül etmektedir. 

Dönen varlıklann %79'u menkul kıymetlerden oluşmakta olup, tamamı bankalarda 
repo edilen veya fon hesaplarında değerlendirilen nakit mevcudunu göstermektedir. 

Dönem kârının oluşumu incelendiğinde diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların 
önemli payının olduğu, esas faaliyetlerden zarar edilirken, 7.691.000 YTL menkul kıymetleri 
bulunan Şirketin elde etmiş olduğu menkul kıymet geliri tutan 1.196.622 YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketlerin kârlı ve verimli çalışmasında en önemli yönetim ve kontrol aracı olan 
işletme bütçesi her hesap dönemi için hazırlanırken, geçmiş yıl uygulama sonuçlanndan 
yararlanılarak mümkün olduğu ölçüde gerçekçi bütçe hazırlanması uygun olacaktır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan Kültür ve Tabiat Varlıklannı 
Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon 
Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunlann Uygulamaları ile 
Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 
almış olduğu işlerde yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulayacağı esas ve usulleri 
belirlemek amacıyla kendi yazılı mevzuatını biran önce oluşturması gerekmektedir. 
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Şirket, 1989 yılından 2006 yılı sonu itibariyle 71 farklı işin restorasyon ve inşaat 
işlerini kendi taahhüdü altında veya taşeron firmalara ihale ederek yaptırmıştır. 2006 yılı 
içinde 5 adet yeni iş alınmıştır. 2006 yılında 4 adet iş tamamlanmıştır. 

V. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirketin dönem kârının repo gelirinden oluştuğu da dikkate alınarak, iş hacminin 
artırılması ve ortaklık yapısının yeniden değerlendirilmesi hususunda iki ana hissedar olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 

2-KİT Alt Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilen ancak KİT Alt 
Komisyonu Raporuna alınmayan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda mevcut 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'nin 16.03.2007 tarihinde kendi Genel 
Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 341.441,84 Yeni Türk Lirası dönem kân ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 24.723,21 56.507,56 
B-Menkul kıymetler 7.170.276,00 7.691.000,00 
1 -Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 565.176,85 564.811,85 585.614,70 585.249,70 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 365,00 365,00 
D-Diğer alacaklar 12.192,76 14.350,51 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
E-Stoklar 14,35 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 4.012.228,34 3.253.212,74 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tahakkukla 
H-Diğer dönen varlıklar 156.885,78 180.983,10 

Dönen varlıklar toplamı 11.941.132,29 11.781.303,61 
Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 552.570,67 555.070,71 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B-Diğer alacaklar 71.674,90 71.674,90 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
C-Mali duran varlıklar 1.220,00 1.220,00 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değer düşüklüğü karşılığı(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler serm.pay.değer düşük.karşılığı 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri(-) 
8-Bağlı ort.serm.pay.değer düşük.karşılığı 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.varl .değer düş.karşılığı 
D-Maddi duran varlıklar 5.667,65 19.020,65 
1 -Maddi duran varlıklar (Brüt) 32.904,60 42.747,84 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 27.236,95 32.307,64 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 8.580,45 
4-Verilen Sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 3.372,37 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 6.360,57 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 2.988,20 
3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 
G-Gelecek yıllara ait gid.ve gelir tahakkukl. 
H-Diğer dönen varlıklar 464.191,46 254.635,01 

Duran varlıklar toplamı 1.095.324,68 904.993,64 
Aktif (varlıklar) toplamı 13.036.456,97 12.686.297,25 
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Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
1 -Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 211.734,03 94.671,87 
1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 25.545,14 26.892,22 
1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 179,96 179,96 
E-Yıl.yaygın İnş.ve On.Hakediş 3.497.311,10 2.949.093,93 
F-Ödenecek ver.ve yükümlülükler 127.410,07 117.070,48 
G-Borç ve gider karşılıkları 
1 -Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları 
2-Kıdem tazminatı karşılığı 
3-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek ay. ait gelir, ve gid. Tahak. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynak 
KISA VAD. YAB.KAY.TOPLAMI 3.862.180,03 3.187.908,46 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 541.292,32 523.962,60 
1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 25,20 25,20 
1-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 
1 -Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F-Gelecek yıl. ait gelir, ve gid. Tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YAB.KAY.TOP. 541.317,52 523.987,80 
III-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 
1 -Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV Yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 13.145,93 13.145,93 
1 -Yasal yedekler 2.054,46 2.054,46 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 11.091,47 11.091,47 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karları 122.303,61 139.872,74 
E-Geçmiş yıllar zararları(-) 1.520.059,52 1.520.059,52 
F-Dönem net karı veya zararı 17.569,13 341.441,84 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif(kaynaklar)toplamı 

8.632.959,15 8.974.400,99 Öz kaynaklar toplamı 
Pasif(kaynaklar)toplamı 13.036.456,97 12.686.297,25 
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Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş.'nin 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Gelir ve giderler YTL YTL 

A - Brüt Satışları 5.338.546,19 2.416.257,49 

B - Satış İndirimleri ( - ) 

C - Net Satışlar 5.338.546,19 2.416.257,49 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 5.368.384,33 2.560.385,87 

Brüt Satış Zararı (29.838,14) (144.128,38) 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 577.507,80 730.784,83 

Faaliyet Zaran (607.345,94) (874.913,21) 
F - Diğer Faal. Olağan 

Gelir Ve Karlar 
G - Diğer Faal. Olağan 

Gider Ve Zararlar ( - ) 

600.861,23 

4.729,96 

1.216.456,52 

422,57 

H - Finansman Giderleri ( - ) 499,12 

Olağan Kar 11.214,67 340.621,62 

I - Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 28.783,80 820,22 

J - Olağan Dışı Gider Ve Zararlar 

Dönem Karı 17.569,13 341.441,84 
K - Dön. Karı Vergi Ve Diğ. 
Yas. Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Net Kan 17.569,13 341.441,84 
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SAYI: 15 
İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME 

KURULUNUN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun 2006 yılına ait hesap 
ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 14/05/2008 tarihli 19'uncu birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Dünyada ilk Olimpik Prensipler 16 Haziran 1894'de Paris'te dünyanın dört bir 
yönünden gelen delegelerle çoğunluğu Fransız olmak üzere iki bin spor uzmanının katıldığı 
büyük bir kongrede açıklanarak oylamaya sunulmuştur. 23 Haziran 1894 tarihinde Amerika 
ve Avrupa'nın 12 ülkesinden gelen 79 yabancı, iki bin delege bu son toplantıda Olimpiyat 
Oyunlan'nın yapılmasını oybirliği ile onaylamışlardır. Böylece Olimpizm düşünce ve 
felsefesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu toplantıda, "Comite International Olimpigue" 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kurulduğu açıklanmıştır. Olimpik Prensiplere göre; 

-Olimpiyat oyunlarının her dört yılda bir yapılacağı, bu oyunlara dünyadaki bütün 
ülkelerin amatör sporcuları tam bir eşitlikle katılacaklarını, yarışacaklarını ve dostluklarını, 
kardeşlik havası içinde perçinleyecekleri, 

-Olimpiyat oyunlarında din, ırk ve politik etkinliklere yer verilmeyeceği, 

-Bir Olimpiyat oyunu yapılmayabilir, fakat sırası ve dörder yıllık arası 
değiştirilemeyeceği, 

-Olimpiyat oyunları 1896 yılında Atina Şehri'nde yapılacak biricisinden itibaren 
sayılmaya başlanacağı, 

-Her Olimpiyat oyunu'nun yapılacağı şehri zamanında seçme hakkı Uluslararası 
Olimpiyat Komitesine ait olacağı, 

-Uluslararası Olimpiyat Komitesi daimi olup, temsil olunan her ülkede en az bir ve en 
çok üç üye, başkan tarafından seçileceği, 

-Olimpiyat oyunları'na katılacak her ülke sporcuların amatörlük nitelikleri o ülke Milli 
Olimpiyat Komitesi tarafından onaylanacağı, 
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-Bu nedenle de Olimpiyat Oyunlan'na katılacak her ülkede, Milli Olimpiyat 
Komitesinin kurulmasının zorunlu olacağı, 

öngörülmüştür. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, modern olimpiyat oyunlarının kontrolü, 
geliştirilmesi ve gözetiminden sorumludur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ulusal 
Olimpiyat Komiteleri ve Uluslararası Spor Federasyonları ile birlikte, Olimpiyat Hareketi'nin 
baştan beri fikri ve fiili liderliğini yapılmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 
Uluslararası hukuka tabi, tüzel kişiliği haiz devamlı bir organizasyon olup, merkezi 
İsviçre'nin Lozan kentindedir ve Chateau de Vidy'den yönetilmektedir. 

Olimpik harekete yeni üyeler kazandırmak ve olimpizmi dünya üzerinde yayma 
amacında olan Baron Pierre de COUBERTIN, Osmanlı Devletini de bu hareketin içine 
katmak amacıyla 1907 yılında İstanbul'a gelerek Selim Sırrı (TARCAN) Bey ile tanışmış ve 
kendisinden, Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini kurmasını talep ederek, Osmanlı Devletindeki ilk 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcisi olmasını istemiştir. II. Meşrutiyet Hareketi ile 
birlikte 1908 yılında Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini (Milli Olimpiyat Komitesini) Selim Sırrı 
(TARCAN) Bey kurmuştur. Osmanlı Olimpiyat Cemiyetinin ilk başkam Servet-i Fünun 
Dergisinin sahibi eski sporcu Ahmet İhsan TOKSÖZ ve ilk genel sekreteri ise Selim Sırrı 
TARCAN olmuşlardır. Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 
1911 yılında yaptığı toplantıda üyeliğe kabul edilmiştir. Milli Olimpiyat Komitesi'nin ilk 
genel sekreteri olan Selim Sırrı TARCAN, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olarak ilk 
defa 1909 Berlin oturumuna katılmıştır. 

I. Dünya Savaşını çıkardıkları gerekçesi ile Almanya, Avusturya, Macaristan, 
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Uluslararası Olimpiyat Komitesinden çıkarılmışlardır. Ancak, 
1921 yılında Baron Pierre de COUBERTIN'in teklifi ile Türkiye ve Macaristan tekrar üyeliğe 
kabul edilmişlerdir. 

Bu çerçevede önce, "Cihan Müsabakalanna Katılma Cemiyeti" kurularak 
Başkanlığına Hasip BAYINDIROĞLU, genel sekreterliğine de Selim Sırrı TARCAN 
getirilmiştir. 31.07.1922 tarihinde ilk spor örgütü olan "Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı" 
kurulunca, Selim Sırrı TARCAN Olimpiyat Cemiyetini yeniden düzenleyerek başkanlığa 
kendisi, Genel Sekreterliğe ise Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Başkanı Ali Sami YEN 
getirilmiştir. Komite, 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarının hazırlıklarını yapmıştır. Ayrıca, 
Selim Sırrı TARCAN Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi olarak 1925 Prag oturumuna 
katılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin II. Olimpiyat Komitesi Başkanı Selim Sırrı TARCAN, Genel 
Sekreteri Ali Sami YEN, Burhan FELEK ve diğerleri üye olarak III. Milli Olimpiyat 
Komitesine seçilmişlerdir. 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Milli 
Olimpiyat Cemiyeti Kamu'ya yararlı kuruluşlardan olduğu kabul edilerek, 171 sayılı 
Hükümet Kararı ile 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarına iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Sporcularının katıldıkları bu ilk olimpiyatta bisiklet, kros, eskrim, 
futbol, güreş ve halter branşlanndaki yarışmalara iştirak edilmiştir. 

Selim Sırrı TARCAN, 1927 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığından 
istifa edince yerine Başkan olarak Ali Sami YEN seçilmiştir. 

1936 yılında Cumhuriyet Halk Partisine bağlı olarak kurulan Türk Spor Kurumu, 
Kuruluş Kanunu gereği Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti görevini de yapmaya başlamıştır. 
Türk Spor Kurumu Başkanı, aynı zamanda Türk Milli Olimpiyat Cemiyeti Başkanlığını da 
yürütmüştür. 

- 3 3 0 -



Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Anlaşmasının 24 üncü Maddesindeki 
özerklik ve seçilme prensiplerine aykırı bir uygulamayla 1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı 
kanunla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 
Ancak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Antlaşması 
hükümlerine göre yeniden kurulması resmen istendiğinden, 1955 yılından itibaren yapılan 
tüzük çalışmaları 1962 yılında tamamlanarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 6. kez 
yeniden kurularak Başkanlığına Burhan FELEK seçilmiştir. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Milli kelimesini 28.02.1964 gün ve 6/2762 sayılı, 
yurt dışındaki kurullarla işbirliği yapılmasını 02.05.1970 gün ve 7/191 sayılı, kamu yararına 
işleyen demek olmasını 16.07.1970 gün ve 7/1070 sayılı, Türkiye kelimesini 29.05.1973 gün 
ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile elde etmiştir. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince, 15.04.1992 tarihinde 2000 Yaz Olimpiyat 
Oyunlarının İstanbul'da yapılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine adaylık 
başvurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Olimpiyat Oyunlarının İstanbul'da yapılabilmesi ve 
İstanbul kentinin uluslararası olimpik antlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara 
hazırlanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 30.04.1992 tarih ve 3796 sayılı "İstanbul 
Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu" TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe 
konulmuştur. 

Geçmiş yıllarda 2000, 2004, 2008 ve 2012 Yaz Olimpiyatlarının İstanbul'da yapılması 
için çalışmalar yapılmış ancak amaç gerçekleştirilememiştir. 2012 Yaz Olimpiyatlarının 
İstanbul şehrinde yapılmasını sağlamak üzere Mayıs 2004 ayında yapılacak aday adaylığı 
seçimi için IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)'ye başvurulmuştur. Aday adaylığı için 
2003 ve 2004 yıllarında çeşitli tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuş, İstanbul kentinin 2012 Yaz 
Olimpiyat Oyunları Aday Adaylığı dosyası hazırlanması gerektiğinden ihaleye çıkılmış ve 
ihale işi S.A.M. Araştırma Danışmanlık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.'ye verilmiştir. Söz 
konusu dosya hazırlanarak Ocak-2004 ayında IOC'ye gönderilmiştir. 2012 Yaz Olimpiyat 
Oyunları Aday Adaylığı için Paris (Fransa), Havana (Küba), Leipzig (Almanya), Londra 
(İngiltere), New York (ABD), Madrid (İspanya), Moskova (Rusya), Rio de Janerio (Brezilya) 
ve İstanbul (Türkiye) olmak üzere 9 kent başvurmuştur. Dokuz kentin IOC tarafından 
istenilen ve 15 Ocak 2004 tarihinde teslim ettikleri Aday Adaylığı dosyalarında yer alan bilgi 
ve veriler, IOC'nin İcra Kurulunca seçilen 15 uzmandan oluşan Çalışma Grubu tarafından 11 
ana ölçüt kapsamında değerlendirilmiş ve puanlama yapılmıştır. Söz konusu değerlendirme ve 
puanlama sonucunda Mayıs 2004 tarihinde Aday kentler Paris, Madrid, Londra, New York ve 
Moskova olarak belirlenmiş, dolayısıyla İstanbul kenti aday olamamıştır. 6 Temmuz 2005 
tarihinde Singapur'da yapılan oylama sonucunda 2012 Yaz Olimpiyatlarının, Londra'da 
(İngiltere) yapılacağı belirlenmiştir. 

2012 Olimpiyatlarının Londra kentinin kazanmasının İstanbul adaylığını yakından 
ilgilendirdiği; çünkü 2004 Olimpiyat Oyunlarının Atina'da olması nedeniyle 2012 
Olimpiyatlarının da bir Avrupa kenti tarafından kazanılmış olması nedeniyle, 2016 
Olimpiyatlarının tekrar Avrupa'da yapılma ihtimalini düşüreceği belirtilmekte, bu nedenle 
2016 Olimpiyatlarına aday olunup olunamayacağı konusunun değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Ancak 2016 Olimpiyat adaylığı ilk başvurusunun 2007 Eylül ayında 
yapılacak olup Haziran 2007 tarihi itibariyle, başvuru çalışmalarının sürdürüldüğü 
görülmüştür. 

2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarına aday olunamasa bile, bunun İstanbul'un 
Olimpiyatları düzenleme hedefinden vazgeçilmesi anlamına gelmemesi gerekmektedir. 
Olimpiyatların, bir yandan ülkenin sporuna, sporcusuna ve gençliğine, spor tesisi alt yapısına 
katkı sağlarken, ev sahipliğini üstlenecek ülkeyi ekonomik bir hareketlenme, önemli yatırım, 
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istihdam, dış sermaye girişi, ülkenin tanıtımı ve saygınlık kazanından sağladığı, 
Olimpiyatların Türk gençliğine ve spora katkılan, İstanbul'un temel sorunlannın daha kısa 
sürede çözümüyle yaşanabilir bir dünya kenti olmasında ne denli önemli bir araç olduğu ve 
ülke ekonomisine getireceği büyük katkıların algılanması gerektiği, ekonomik ve sosyal 
kazanımlan elde etmek, sporda uluslararası düzeyde basan sağlamak gibi büyük ve uzun 
erişimli toplumsal projeden vazgeçilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak başarılı bir 
adaylık çalışması ve sonuçta bir Olimpiyat organizasyonu için, yerel yönetimin temel 
organizatör olacağı dikkate alınarak, Devlet ve Yerel Yönetim Desteğinin birlikte olması 
gerektiği gerçeği olmazsa olmazlann başında gelmektedir. 

Bugüne kadar HDK'nın kaynakların yeterli olmaması nedeniyle, Stadyum yapımı 
dışındaki diğer projeleri gerçekleştirememiş, yeni yasal düzenlemelerle de, bu amacın 
gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. 

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun son beş yıla ait 
faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler Ölçü 2002(*) 2003 (*) 2004(*) 2005 2006 
Son iki 

yıl 
farkı 

Artış 
veya 

azalış % 
Oz kaynaklar Yabancı Bin YTL 88.284 130.250 173.548 207.143 212.538 5.395 26 
kaynaklar Bin YTL 175.825 173.231 167.934 133.436 116.551 (16.895) (12,7) 
Maddi duran varlıklar Bin YTL - - - 304.738 306.228 1.490 0,5 
Birikmiş amortismanlar Bin YTL - - - - 10.074 10.074 -
Yatırım harcamaları Bin YTL - 12.319 9.910 63.831 - 63.831 (100,0) 
Finansman giderleri Bin YTL 98.408 12.297 8.954 5.505 21.414 15.909 288,9 
Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu giderleri Bin YTL 898 1.817 2.350 769 1.805 1.036 134,7 
Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu gelirleri Bin YTL 24 395 551 362 356 (6) (1,6) 
Personel 
sayısı(ortalama) 
Personel giderleri 

Kişi 
Bin YTL 

29 
822 

28 
1.071 

27 
1.303 

27 
1.327 

26 
1.454 

O) 
127 

(3,7) 
9,6 

Gelirler Bin YTL 35.135 46.649 56.573 39.476 41.966 2.490 6,3 
Giderler Bin YTL 2.405 4.683 13.275 5.881 36.570 30.689 521,8 
Gelir-gider farkı Bin YTL 32.730 41.966 43.298 33.595 5.396 (28.199) (83,9) 

3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile İstanbul 
Kenti'nin Uluslararası Olimpik antlaşma şartlarına uygun olarak Olimpiyatlara hazırlanması 
ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usuller belirlenmiş, özel hukuk 
hükümlerine tabi tüzel kişiliği haiz Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ve alt birimlerinin 
kurulması öngörülmüştür. Kanun'un Resmi Gazete'de yayımını takiben Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu ve Kurul'a bağlı Yürütme Kurulu, Hazırlık Komitesi teşekkül ettirilmiş, 
amaca uygun az sayıda ücretli personel istihdamına başlanmıştır. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun gelirleri, değişik oranlarda Spor Toto, Milli 
Piyango İdaresi, Konut Fonu, Konsolide Devlet Bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, At 
Yarışları Müşterek Bahis İdaresi tarafından ödenecek tutarlardan oluşmaktadır. Ancak 2007 
yılında yapılan yasal düzenlemelerle, HDK'nın gelirleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
tasdik edilen bütçesinin % 0,5 ile Konsolide Bütçeye konulacak ödenekle sınırlandırılmış, 
diğer gelir unsurlan kaldınlmıştır. Toplam kaynaklar 2002 yılından itibaren dış borç 
ödemelerinin taksitlerini dahi karşılamada yetersiz kalmakta, olimpiyatlar için programlanan 
yatırımların yapılmasını olanaksız kılmakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 
alacaklarının zamanında nakit olarak tahsil edilememesi kuruluşu maddi yönden zor durumda 
bırakmaktadır. Gelinen durum itibariyle HDK'nın gelir yapısı itibariyle İstanbul'da Olimpiyat 
Oyunlan gerçekleştirme görevini yerine getirme olanağı çok kalmamış bulunmaktadır. 
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İstanbul'un olimpiyat ev sahipliği için ortaya konulan ve uygulaması devam eden 
"Olimpiyat Projesi" bulunmaktadır. İstanbul Olimpiyat Projesi içinde; İstanbul şehrinin 
Avrupa ve Asya yakalarında, ana arterler üzerinde ve birbirine en fazla bir saat mesafede 9 
alan ve 34 adet spor tesisi, Atatürk Olimpiyat Parkı, on bin sporcu ve beş bin idareci, on beş 
bin medya mensubu ve üç bin hakem ve gözlemcinin ikamet edebilecekleri Olimpiyat Köyü, 
Uluslararası Basın Yayın Merkezi ve Gençlik Kampı yer almaktadır. Olimpiyat Parkı başta 
olmak üzere, Olimpiyat Projesi kapsamında yer alan spor tesisleri ve altyapıların 
yapılamamasında, ulaşım projelerinin gerçekleştirilememesinde, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları arasında amaca yönelik gerekli işbirliğinin sağlanamadığı görülmektedir. 

2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarının ev sahipliği hakkını elde etmek için yapılacak 
seçimler öncesinde, İstanbul'un spor envanterinin genişletilmesi, olimpik şartlara uygun 
tesislerin yapılması, mevcut projede yer alan tesislerin tamamlanması, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca da sporcu alt yapısının geliştirilmesi için toplumun yönlendirilmesi, 
olimpiyatların getireceği ekonomik ve sosyal kazanımların toplumun tüm kademelerine 
duyurulması, yatırımlara ayrılan payın artırılması gerekli görülmektedir. 

İstanbul'un olimpiyatlara hazırlanması amacıyla 1992 yılında 3796 sayılı Kanunla 
kurulan İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, mevcut kaynaklan ile 
Olimpiyat Projesini gerçekleştirebilecek, yönetim modeli ve yönetim işlerliği itibariyle 
yatırımları yürütebilecek, diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla koordinasyonu sağlayacak bir 
yönetim geleneğine sahip bulunmamaktadır. Olimpiyat Projesinin gerçekleşmesinde 
İOOHDK, TMOK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ana 
aktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut organizasyonel yapılanma itibariyle Olimpiyat 
Projesinin gerçekleştirilmesinde dört ana kuruluşun olması koordinasyon yetersizliğine ve 
kaynak kaybına neden olmaktadır. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun, metro ve hafif raylı sistemlerle ana merkezlere 
bağlantısının sağlanması, Stadyum ve Olimpiyat Parkının yönetim modelinin kurularak 
profesyonel insan gücü kadrosunun gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

3796 sayılı Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için; İstanbul Olimpiyat Oyunlan 
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi 
kurulmuştur. HDK Kararıyla düzenlenen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Düzenleme 
Kurulu Teşkilat Görev ve Çalışma Esaslan İç Yönetmeliği ile de İdarenin organizasyon yapısı 
belirlenmiştir. Yönetmelik ile İdare Teşkilatı HDK, Yürütme Kurulu (YK), Hazırlık Komitesi 
(HK), Genel Direktörlük (GD), Kontrollük Teşkilatı (KT) ve Hukuk Müşavirliğinden 
oluşturulmuştur. 

Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK): İstanbul Olimpiyat Oyunlan Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu; oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü 
iş ve işlemlerde yetkili ve sorumlu olup; Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı'nın 
başkanlığında, İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürü ve görevlendireceği iki üye, TMOK Başkanı ve görevlendireceği iki üye ile TMOK 
Genel Sekreteri olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır. 

3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunlan Kanunu' na dayanılarak 
hazırlanan ve HDK'nin 27.6.1992 tarih, 6 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya konulan 
"İstanbul Olimpiyat Oyunlan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı Görev ve Çalışma 
Esaslan İç Yönetmeliği"nin 8. maddesi hükmüne göre HDK'nın gerekli gördüğü hizmet 
komiteleri ve idari birimleri kurabileceği, bu birimlerde çalışacak personelin atanmasını 
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yapabileceği, görevlerine son verebileceği personelin yolluk, maaş, hakkı huzur gibi her türlü 
mali hak edişlerinin miktarını tespit edebileceği, hizmet alımları yapabileceği hükme 
bağlanmıştır. 

2006 yılı sonu itibarıyla HDK'nin Genel Direktörlüğünde çalışan personel sayısı 24 
kişi olup, Genel Direktörlük Bünyesinde; 1 Genel Direktör, 1 Genel Sayman, 1 genel sayman 
yardımcısı, 1 Yönetim Direktörü, 2 Sekreter, 4 Şoför, 1 Hizmetli, 3 Kontrol Teşkilatı elemanı 
(mimar, mühendis) 2 Avukat, 1 Büro Görevlisi, 7 Stadyum Personeli çalışmaktadır. 

Koruyucu bakım hizmetleri için, 12.11.2004 tarihinde yapılan ihale ile bu hizmetin 
10.4.2006-10.4.2007 tarihleri için V&G Şirketine verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hizmette 27 
personel çalışmaktadır. Atatürk Olimpiyat Stadının güvenlik iş ve hizmetleri için yapılan ihale 
sonucunda bu işler CSA Güvenlik Ltd. Şirketine verilmiştir. Bu hizmette 45 güvenlik 
personeli ile 1 yöneticinin görev yapması öngörülmüştür. 

Personel harcamaları 2005 yılına göre % 8,7 oranında 126,8 bin YTL artarak 1.453,6 
bin YTL olmuştur. Harcamaların % 80 oranında 1.163,5 bin YTL'sini esas ücretler, % 20 
oranında 290,1 bin YTL'sini sosyal giderler teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan 2006 yılında taşeron firmalara 1.214,8 bin YTL ödeme yapılmıştır. Yine 
2006 yılında yukarıda belirtilen personel giderleri dışında 761,3 bin YTL tutarında ortak 
personel gideri ödenmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile HDK ve Türk Spor 
Vakfı (TSV) arasında 14.10.1993 tarihinde yapılan protokolle Olimpiyat evinin ortak 
kullanımı karşılığında binanın genel giderlerinin 3 kuruluş arasında bölüşülmesi 
kararlaştırılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

2006 yılında HDK'nın varlık ve kaynakları toplamı 329,1 milyon YTL olmuştur. 
Kuruluş kaynaklarının % 35 oranında 116,6 milyon YTL'si uzun ve kısa süreli yabancı 
kaynak, % 65 oranında 212,5 milyon YTL'si öz kaynak niteliğindedir. Kuruluş varlıklarının 
% 10 oranında 32,9 milyon YTL'si dönen varlıklara, % 90 oranında 296,1 milyon YTL'si 
duran varlıklara ait bulunmaktadır. 

Gelir kaynaklarının kısıtlı olmasının yanı sıra, özellikle İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin 3796 sayılı Kanun gereği HDK'ya aktarması gereken kaynağın hiç tahsil 
edilememesi sonucu HDK Olimpiyat Stadının yapımı için kullandığı dış kredinin 
ödenmesinde karşılaştığı güçlükleri aşamayarak borçları yeniden yapılandırmış ve fazladan 
faiz ödemesine maruz kalmıştır. Olimpik Park sahası için İBB tarafından 2005 ve daha önceki 
yıllarda yapılan harcamaların alacaklardan mahsubunun 2005 sonu itibariyle yapılması ve 
sonuç olarak nakit olarak tahsilatın sınırlı bir miktarda 2006 yılında başlaması sonucu ancak 
ertelenen kredilerin vadelerinde ödenmesi sağlanabilmiştir. 

İstanbul'da bir olimpiyatı gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan HDK'nın 1992 
yılından itibaren tüm kaynaklan ancak Olimpiyat Stadının yapılmasını sağlayabilmiştir. 
Projesi hazırlanmış olan Olimpik Park sahası kapsamında yer alan diğer tesislerin hiçbirinin 
yapımı gerçekleştirilememiştir. Bu nedenlerle; İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kurulu'nun oluşturulma amacını gerçekleştirmesi için düzenli ve belirli gelir 
kaynaklarına kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

İstanbul Olimpiyat Oyunlan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 2006 yılı taslak 
bütçesi 23.12.2005 gün ve 161/61 sayılı HDK Kararı ile kabul edilmiştir. Bilahare 2005 yılı 
kesinleşen verilerine dayanarak hazırlanan 2006 yılı kesin bütçe 05.06.2006 gün ve 164/72 
sayılı HDK Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 
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HDK'nın 2006 yılı bütçesine ilişkin bir kısım bilgiler ve gerçekleşme tutarları 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Bütçeye ilişkin toplu 
bilgiler 

2006 yılı 
Bütçeye ilişkin toplu 
bilgiler Ölçü 2005 yılı 

gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Sapma % 

1 -Personel sayısı Kişi 26 26 24 (8) 

2-Personel giderleri YTL 1.326.816 1.600.000 1.453.575 (9) 

3-Gelirler YTL 39.475.516 68.192.697 41.965.824 (38) 

4-Giderler YTL 5.880.933 65.527.614 36.570.096 (44) 

5-Yatınmlar YTL 63.831.482 18.000.000 - -

6-Finansman giderleri YTL 5.504.860 8.102.750 21.413.938 164 

7-Hazine ve dış borç 
ödemeleri 

YTL 24.295.623 41.297.500 28.138.596 (32) 

8-Dönem gelir fazlası YTL 33.594.582 2.665.083 5.395.728 102 

3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunlan Kanun'un "Gelirler" 
başlığı altındaki 11. Maddesinde Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 
gelirleri; 

a) Spor Toto-Loto hâsılatının % 1 'i, 

b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bir önceki yıla ait safı hâsılatının % 5'i, 

c) Konut Fonundan toplanan aylık gelirin % l'i, 

d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay, 

e) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i (5398 sayılı 
Kanunla değişik), 

f) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna istinaden düzenlenen "At Yarışları 
Müşterek Bahis" bilet satış hâsılatının % l'i, 

g) Diğer gelirler olarak belirlenmiştir. 

Görüldüğü üzere HDK'nın yıllık gelirleri diğer kuruluşlann hâsılat veya gelirlerinin 
belirli bir oranı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin % 0,5'i ile Konsolide Bütçeden 
aynlan paylardan oluşmaktadır. Ancak Konsolide Bütçeden genel olarak çok az pay 
alınmakta, İBB Bütçesinden ilk defa 2006 yılında tahsilat yapılmış, böylelikle HDK'nın 
gelirleri değişken oranlarda ve hâsılata göre belirlenen diğer kuruluşlardan aktanlan gelirlerle 
sınırlı olarak kalmıştır. Bu şekilde oluşan gelirlerin hangi gider kalemlerine harcanacağını 
belirlemekte çok anlamlı olmamaktadır. 

5.5.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3796 sayılı İstanbul 
Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile İstanbul Kentinin "Uluslararası Olimpiyat 
Anlaşma Şartlarına" uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ile ilgili olarak bahsi geçen 
Kanunun 2 nci maddesi ile kurulan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK) 2006 yılında 
da, amaca yönelik olarak çalışmalarına devam etmiştir. 
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İOOHDK 1999 yılında, Atatürk Olimpiyat Stadyumunun yapımı için dış kaynaklı 
Hazine garantili 50.979.129,42 € ve 53.113.620,00 USD kredi kullanmış, ancak gelirlerinin 
ve konsolide bütçeden aktarılan kaynağın yeterli olmaması nedeniyle kullanılan kredinin 
anapara taksit ve faizleri ödenememiş ve HDK ile Hazine Müsteşarlığı arasında 2003 yılında 
üç adet, 2004 yılında bir adet Kredi Devralma ve İkraz Anlaşması yapılarak 20.429.947,88 € 
ve 40.271.065,53 USD tutannda borç ertelemesi yapılmıştır. HDK'nın 2007 yılı başı itibariyle 
alınan dış kredilerden dolayı; 26.081.118,31 € ve 5.116.717,91 USD (faiz dahil) dış borcu, 
14.099.368,71 € ve 27.537.031,07 USD (faiz hariç) Hazine'ye borcu bulunmaktadır. 
İOOHDK, mevcut gelirleriyle bundan sonra vadesi gelen kredi anapara taksit ve faizlerini 
ödeyebilecek durumda bulunmamaktadır. Bu nedenle HDK'nın gelir yapısının, 3796 sayılı 
Kanunla öngörülen İstanbul'da Olimpiyat Oyunlarını gerçekleştirme görevini yapacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

İstanbul-İkitelli mevkiinde bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumuna ulaşım sorunu 
bulunmaktadır. Nitekim bu konu 2012 Olimpiyat Oyunları Aday Adaylığı için hazırlanan 
dosyada da yer almıştır. Hazırlanan raporda, ulaşım sorunlarından birincisinin, İstanbul'da 
çeşitli ulaşım hizmetlerinin dağınık bir sorumluluk ve yetki yapısı içinde sunulması, bu 
karmaşık yetki ve sorumluluk yapısının kentsel ulaşıma genel yaklaşım açısından doğurduğu 
bazı sonuçların olması, yetkililerin artan ulaşım talebini karşılamak için temelde arzı 
artırmaya yönelmeleri, dolayısıyla daha çok alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmesi, sonuçta 
bütünsel bir talep yönetimi yaklaşımı benimsenememesi, ikincisinin ise kentte etkin toplu 
taşıma hizmetlerine farklı düzeylerde erişilebilmesi, toplam kentsel ulaşım içinde toplu 
taşımacılığın payının % 80 olmakla birlikte toplu taşımanın ancak % 10'unun raylı sistemle 
gerçekleştirilebilmesi, deniz yoluyla ulaşım olanaklarından sınırlı ölçüde yararlanılmasının 
toplu ulaşımının niteliğini etkilemesi, şeklinde özetlenmiştir. 

Bu kapsamda ulaşım sorunu stadyumu doğrudan ilgilendirmekle birlikte stadyumun 
dışında bulunan kısma ilişkin ulaşım sorununun çözümü diğer kamu kurum ve kuruluşlannın 
yetkisindedir. 

V. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- İstanbul kentinde gerçekleştirilmesi düşünülen Olimpiyat Projesinin ve mevcut 
organizasyonel yapının tüm yönleriyle gözden geçirilerek, Olimpiyat Projesini 
gerçekleştirecek ileriye yönelik kararların alınması ve temel stratejilerin bugünden 
oluşturulması, 

- Olimpiyat Parkının, stadyum dışında kalan çok amaçlı spor tesisleri ile halka açık 
spor alanlannın ve konaklama, kongre, sağlık vb. tesislerin olimpiyat hazırlık ve düzenleme 
sürecinde yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin alternatif politikalann oluşturulması ve 
buna bağlı olarak termin planlannın yapılması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

SONUÇ 

İstanbul Olimpiyat Oyunlan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun 2006 yılı bilançosu 
ve 5.395.728,43 YTL gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı 
tasvip edilmiştir. 
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İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 

I-Dönen varlıklar 
A - H a z ı r d e ğ e r l e r 3 .192.505,64 9 .522.597,43 

B - M e n k u l d e ğ e r l e r 

1 - M e n k u l k ı y m e t l e r d e ğ e r d ü ş ü k k a r ş ı l ı ğ ı (-) 

C - T i c a r i a l a c a k l a r 311 .236,47 - 418 .780 ,67 180.517,39 

1 - A l a c a k s e n e t l e r i r e e s k o n t u (-) (311.236,47) (238 .263 ,28) 

2 - Ş ü p h e l i t i c a r i a l a c a k k a r ş ı l ı ğ ı ( - ) 

D - D i ğ e r a l a c a k l a r 23 .680 .063 ,47 14.173.647,61 

1 - A l a c a k s e n e t l e r i r e e s k o n t u (-) 

2 - Ş ü p h e l i a l a c a k k a r ş ı l ı ğ ı ( - ) 

E - S t o k l a r 241 ,72 -
1-S tok d e ğ e r d ü ş ü k l ü ğ ü k a r ş ı l ı ğ ı (-) 

2 - V e r i l e n s i p a r i ş a v a n s l a r ı 

F - Y ı l l a r a y a y g ı n i n ş a a t v e o n a r ı m m a l i y e t i 

G - G e l e c e k a y l a r a a i t g i d e r v e g e l i r t a h a k k u k l a r ı - 10.454,40 

H - D i ğ e r d ö n e n v a r l ı k l a r 8 .746.567,73 9 .047.389,89 

Dönen varlıklar toplamı 35 .619 .378 ,56 32 .934 .606 ,72 

11-D ur an varlıklar 
A - T i c a r i a l a c a k l a r 

1 - A l a c a k s e n e t l e r i r e e s k o n t u (-) 

2 - Ş ü p h e l i t i c a r i a l a c a k k a r ş ı l ı ğ ı ( - ) 

B - D i ğ e r a l a c a k l a r 

1 - A l a c a k s e n e t l e r i r e e s k o n t u (-) 

2 - Ş ü p h e l i a l a c a k k a r ş ı l ı ğ ı ( - ) 

C - M a l i d u r a n v a r l ı k l a r 

1 -Bağ l ı m e n k u l k ı y m e t l e r 

2 - B a ğ l ı m e n k u l k ı y m e t l e r d e ğ e r d ü ş ü k l ü ğ ü k a r ş ı l ı ğ ı (-) 

3 - İ ş t i r a k l e r 

4 - İ ş t i r a k l e r s e r m a y e t a a h h ü t l e r i ( - ) 

5 - İ ş t i r a k l e r s e r m a y e p a y l a n d e ğ e r d ü ş ü k k a r ş ı l ı ğ ı (-) 

6 - B a ğ l ı o r t a k l ı k l a r 

7 - B a ğ l ı o r t a k l ı k l a r s e r m a y e t a a h h ü t l e r i (-) 

8 - B a ğ l ı o r t a k l ı k l a r s e r m a y e p a y l a n d e ğ e r d ü ş ü k l ü ğ ü k a r ş ı l ı ğ ı ( - ) 

9 - D i ğ e r m a l i d u r a n v a r l ı k l a r 

1 0 - D i ğ e r m a l i d u r a n v a r l ı k l a r d e ğ e r d ü ş ü k k a r ş ı l ı ğ ı (-) 

D - M a d d i d u r a n v a r l ı k l a r 304 .737 .546 ,9 ! 296 .114 .428 ,57 

1 - M a d d i d u r a n v a r l ı k l a r ( b r ü t ) 304.737.546,91 306 .188 .196 ,63 

2 - B i r i k m i ş a m o r t i s m a n l a r ( - ) (10 .073.767,73) 

3 - Y a p ı l m a k t a o l a n y a t ı n m l a r 

4 - V e r i l e n s i p a r i ş a v a n s l a n 

E - M a d d i o l m a y a n d u r a n v a r l ı k l a r 

1 - M a d d i o l m a y a n d u r a n v a r l ı k l a r ( b r ü t ) 

2 - B i r i k m i ş a m o r t i s m a n l a r ( - ) 

3 - V e r i l e n a v a n s l a r 

F - Ö z e l t ü k e n m e y e t a b i v a r l ı k l a r 

1 -Özc l t ü k e n m e y e t a b i v a r l ı k l a r ( b r ü t ) 

2 - B i r i k m i ş t ü k e n m e p a y l a r ı (-) 

3 - V c r i l e n a v a n s l a r 

G - G e l e c e k y ı l l a r a a i t g i d e r l e r v e g e l i r t a h a k k u k l a n 221 .320 ,13 -

H - D i ğ e r d u r a n v a r l ı k l a r - 40 .100 ,76 

Duran varlıklar toplamı 304.958 .867 ,04 296 .154 .529 ,33 

Aktif ( varl ıklar) toplamı 340.578.245,60 329.089.136,05 
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İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif ( kaynaklar) Önceki dönem YTL ( "ari dönem YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 28 .138 .894 ,75 31 .616.114,24 

B-Ticari borçlar 2 .088.307,35 1.897.699,53 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senedi reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 49.679,01 56.377,06 

G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 
2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 30.276.881,11 33 .570.190,83 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 103.158.738,36 82.980.590,66 

B-Ticari borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Borç senedi reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 103.158.738,36 82.980.590,66 

III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 
1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kârlan 

3- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 

1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 

5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar kârları 173.548.043,66 207 .142 .626 ,13 

E-Gcçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kârı veya zararı 333 .594 .582 ,47 5.395.728,43 

Öz kaynaklar toplamı 207 .142 .626 ,13 212.538.354,56 

Pasif ( kaynaklar ) toplamı 340 .578 .245 ,60 329 .089 .136 ,05 
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İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

362.018,65 

362.018,65 

356.280,83 

356.280,83 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

362.018,65 356.280,83 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

(3.658.428,05) (14.314.503,04) 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

(3.296.409,40) (13.958.222,21) 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

39.105.257,16 

(493.803,14) 

41.591.327,78 

(841.656,45) 

21.413.938,57 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

35.315.044,62 5.377.510,55 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

8.239,72 

(1.728.701,87) 

18.217,88 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

33.594.582,47 5.395.728,43 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 33.594.582,47 5.395.728,43 
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SAYI: 16 
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 01.01.2006-16.05.2006 

DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin 01.01.2006-16.05.2006 dönemine ait hesap ve 
işlemleri, 3346 saydı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 22/05/2008 tarihli 22'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

T.C. Ziraat Bankası Eylül 1990'da finansal kiralama konusunda faaliyet göstermek 
üzere bir iştirak oluşturma kararı almış, bununla ilgili 233 sayılı KHK' nin 27 nci maddesi 
uyarınca gerekli izin, Yüksek Planlama Kurulu'nun 11.12.1990 tarih ve 90/T-107 sayılı karan 
ile temin edilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası önderliğinde Banka iştiraklerinden Başak Sigorta A.Ş. ile 
Bankanın Personel Vakfı, Başak Sigorta Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Başak 
Depoculuk A.Ş. tarafından Beşbin YTL sermaye ile 16.08.1991 tarihinde kurulmuş ve tescil 
edilmiş olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Ana Sözleşmesi 04.09.1991 tarihli ve 2852 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben faaliyete geçmiştir. 

Ana sözleşmenin 6 nci maddesinde 5 bin YTL olarak belirlenen şirket sermayesi 
olağan ve olağanüstü genel kurul kararları çerçevesinde 1993 yılında 40 bin YTL'ye, 1994 
yılında 80 bin YTL'ye ve aynı yıl olağanüstü genel kurul karan ile 500 bin YTL'ye, 1997 
yılında 2.160 bin YTL'ye, 2000 yılında 3.500 bin YTL'ye, 19.01.2001 tarihli Olağanüstü 
Genel Kurul Kararı ile de 20 milyon YTL'ye yükseltilmiştir. 

04.09.1991 tarih ve 2852 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ana 
sözleşmenin 5'inci maddesinde Şirketin amacı ve iştigal konusu, Finansal Kiralama Kanunu 
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde 
bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmak şeklinde belirlenmiştir. Şirket, 
iştigal konusu kapsamındaki işleri bizzat yapabileceği gibi, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilerle işbirliğine girebilir, bu amaçla teşebbüs ve taahhütlerde bulunabilir, sermaye 
şirketleri, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir veya kurulmuş olanlara 
iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirak paylannı satabilir, devir ve tasfiye edebilir. 
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Finansal kiralama (leasing) bir yatırım malının mülkiyetinin Finansal Kiralama 
Şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve 
sözleşmede belirlenen değer üzerinden kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemi 
olup finansal kiralama işlemleri, 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 
bu kanun uyannca çıkarılan Yönetmelikler ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

01.11.2005 tarih ve 25983 Mükener Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 168'inci maddesi ile ilgili kanun hükmünde kararname ve kanunlarda 
yapılan değişikliklerle, finansal kiralama, finansman ve faktoring şirketlerinin düzenleme ve 
denetimine ilişkin yetki ve sorumluluk Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 
devredilmiştir. 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 1991 yılında faaliyetine başlamış 2005 yılında 15' inci 
faaliyet yılını tamamlamış olup halen faaliyetini sürdürmektedir. 

Özel Hukuk Hükümlerine göre Finansal Kiralama mevzuatı çerçevesinde faaliyet 
göstermek üzere T.C. Ziraat Bankası önderliğinde 1991 yılında kurulan şirketin sermaye 
yapısı değerlendirildiğinde T.C. Ziraat Bankasının % 50 oranında pay sahibi olduğu, banka 
iştiraklerinden T.B.M.M. denetimine tabi Başak Sigorta A.Ş.'nin % 10 oranında payı 
bulunduğu belirlendiğinden, Anayasanın 165'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi denetimine girmiştir. T.B.M.M. KİT Komisyonu Başkanlığı'nin 14.12.1992 tarih, 
2173 esas ve 40 sayılı yazısı kapsamında Şirketin denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından yerine getirilmiştir. 

Şirketin, YDK denetimine girdiği 2003 yılından bu yana gelişimi ve 2005 yılındaki 
faaliyet sonuçlarının karşılaştırılmalı durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler (*) Ölçü 2003 2004 2005 Son iki Artış 
yıl farkı veya 

azalış % 

Sermaye Bin 20.000 20.000 20.000 - -
YTL 

Ödenmemiş sermaye " - - - - -
Öz kaynaklar " 62.101 51.245 52.485 1.240 2,4 
Yabancı kaynaklar " 19.165 50.610 88.651 38.041 75,0 
Finansman giderleri 806 1.122 3.352 2.230 198,7 
Maddi duran varlıklar (Finansal Kiralama) II 137.353 74.621 59.418 (15.203) (20,3) 
Birikmiş amortisman (Finansal Kiralama) 117.755 68.323 58.738 (9.585) (14,0) 
Maddi duran varlıklar (Şirket) 893 830 680 (150) (18,0) 
Birikmiş amortisman (Şirket) II 948 675 552 (123) (18,2) 
Maddi olmayan duran varlıklar (Şirket) " 401 415 12 (403) (97,1) 
Birikmiş amortisman (Şirket) 108 401 410 9 2,2 
Akışkan Finansman Kiralama alacakları Bin 12.849 71.337 120.189 48.852 68,4 

YTL 
İdari Takipteki Finansal Kiralama alacakları " 8.280 18.841 11.505 (7.336) (39,0) 
Kanuni takipteki Finansal Kiralama 
alacakları 44.829 24.386 26.136 1.750 7,2 
Yatırımlar için nakdi ödemeler 18 70 54 (16) (22,8) 
İştiraklere ödenen sermaye 2.790 2.790 8.790 6.000 215,0 
İştirakler temettü gelirleri " 143 58 1.563 1.505 2.594,8 
Personel (ortalama) Kişi 37 43 47 4 9,3 
Personel için yapılan giderler Bin 1.245 1.839 2.054 215 11,6 

YTL 
Personel başına aylık ortalama gider YTL 3.026 3.407 3.506 99 2,9 
Tahakkuk eden vergiler 273 882 1.673 791 89,6 
GSYİH katkı (üretici fiyatlarıyla) " 9.354 (8.959) (3.672) 5.287 59,0 
GSYİH katkı (alıcı fiyatlarıyla) 9.354 (8.959) (3.672) 5.287 59,0 
Mali karlılık % - - 3,2 - -
Ekonomik karlılık - - 2,8 - -

Faaliyet kan (teknik) Bin 1.845 3.756 7.920 4.164 110,8 
YTL 

Dönem karı ve zararı 726 (10.856) 637 11.493 105,8 
Bilanço karı ve zararı 726 (10.856) 637 11.493 105,8 

(*) 2003, 2004 yıllarına ilişkin TL değerleri, YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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Finansal kiralama alanında Türkiye'de 2005 yılı sonu itibariyle 84'ü finansal kiralama 
şirketi, 10'u kalkınma ve yatınm bankası ve 4'ü katılım bankası olmak üzere toplam 98 adet 
şirket faaliyet göstermektedir. Ülkede 1985 yılından 2004 yılına kadar 197.000 adet proje 
leasing yoluyla finanse edilerek yaklaşık 23 Milyar ABD Dolan tutanndaki yatırıma orta ve 
uzun vadeli kaynak sağlanmıştır. Türkiye dünya leasing sıralamasında 2004 yılsonu itibariyle 
24 üncü sırada yer almaktadır. Büyük potansiyele rağmen, mali sistemde finansal kiralamanın 
payı sınırlıdır. Sektör ağırlıklı olarak imalat ve hizmet sektörünü finanse etmektedir. Ziraat 
Finansal Kiralama A.Ş. FİDER'e üye 39 finansal kiralama şirketi içinde 14 üncü sırada yer 
almaktadır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 06.09.2004 tarih ve 2004/76 sayılı kararıyla, Ziraat 
Bankası A.Ş.' nin, Başak Sigorta A.Ş.' deki %56,67 payı ile Başak Emeklilik A.Ş.' deki %41 
payı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bu payların satış yöntemi ile özelleştirilmesi 
ve özelleştirme işleminin bir yıl içinde tamamlanması kararlaştırılmış, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, kendisine devredilen sermaye paylannı, 22.02.2006 tarihinde yapılan ihalede 
verilen değeri uygun görerek, 16.05.2006 tarihinde düzenlenen devir sözleşmesiyle özel 
sektöre devretmiştir. 

Bu sermaye paylannın devri ile Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.' deki Başak Sigorta 
A.Ş.' ne ait % 10 oranındaki payın da özel sektöre geçmesi nedeniyle şirket sermayesindeki 
kamu payı % 50' nin altına inmiş olup; bu durum karşısında şirketin denetimi T.B.M.M. ve 
dolayısıyla Yüksek Denetleme Kurulu'nun kapsamı dışında kalmıştır. 

Şirketin 2006 yılı denetiminin 4,5 ay gibi kısa sayılabilecek bir süreyi kapsaması, 
kamu denetimi dışında kaldığı 16.05.2006 tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosu 
düzenlenmemesi, söz konusu tarihteki verilerinin esas alınmak suretiyle bunların 2005 yıl 
sonu tutarları ile kıyaslanması ve irdelenmesinin sağlıklı değerlendirmelere imkan 
vermeyeceği nedenleriyle, şirketin son kısmi dönemine ilişkin raporunda genel tespit ve 
değerlendirmelere yer verilmiştir. 

II. ÖNERİLER 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'deki %10 oranındaki Başak Sigorta A.Ş.'ne ait payın 
özel sektöre geçmesi ile şirketin 01.01.2006-16.05.2006 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin 
olarak inceleme ve soruşturulması gereken bir husus tespit edilememesi nedenleriyle ileriye 
yönelik öneriye yer verilmemiştir. 

SONUÇ: 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Başak Sigorta A.Ş.' ndeki % 56,67 oranındaki 
payın özelleştirilmesi ve Başak Sigorta A.Ş.' ne ait % 10 oranındaki payın özel sektöre 
geçmesi nedenleriyle sermaye yapısındaki değişiklikle kamu payı % 50' nin altına indiğinden, 
T.B.M.M. ve Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi kapsamı dışında kalan Şirketin bu 
durumu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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SAYI: 17 
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Ziraat Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 22/05/2008 tarihli 22'nci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

A-Üretilen hizmetin Dünya ekonomisindeki yeri: 

Gelişmekte olan ekonomilerde finansal piyasaların özellikle sermaye piyasalarının 
büyük rolü olduğu tartışılmazdır. Küçük tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesinde sermaye 

,piyasalan önemli bir fonksiyon üstlenmişlerdir. Üstlenilen bu fonksiyonların yerine 
getirilebilmesinde aracı kurumların payı büyüktür. 

"Aracı Kuruluş" terimi, sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere, yetki belgesi 
almış olan banka ve aracı kurumları ifade etmektedir. 

Aracı kurumların kuruluş ve faaliyet şartları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33. ve 34. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Aracılık faaliyetlerinin tanımı ve türleri ise Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun (SPK) Seri: v No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin 
Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve 
türev araçlannın alım satımının yapılmasına aracılıktan oluşmaktadır. 

Aracı kurumlar ayrıca; 

1- sermaye piyasası araçlannın geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı(repo-ters repo), 

2- yatırım danışmanlığı, 

3- portföy yöneticiliği, 

faaliyetlerini, her bir faaliyet için kuruldan yetki belgesi almak suretiyle 
yapabilmektedirler. 

Türkiye ve Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren finansal kurumların faaliyet alanlan 
genel olarak birbiriyle uyumludur. En önemli farklılık borsada yapılan hisse senedi 
işlemlerinde görülmektedir. AB'de aracı kurumlann yanı sıra mevduat ve yatınm bankalan da 
hisse senedi işlemleri yapabilirken, Türkiye'deki mevduat ve yatınm bankaları borsada hisse 
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senedi alım satımı yapamamaktadır. Diğer bir farklılık ise Türkiye'deki mevduat bankalarının 
yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve yüklenim hizmetlerini verememeleridir. Bu 
hizmetler AB'de tüm banka ve aracı kurum tarafından verilmekteyken, Türkiye'de aracı 
kurumlar ve yatırım bankaları tarafından verilebilmektedir. 

2006 yılı Dünya'da sermaye piyasaları açısından olumlu gelişmelerle geçmiştir. 
Birçok ülkede hisse senedi fiyatları ve toplam piyasa değerleri artmış, borsa endeksleri dolar 
bazında pozitif getiri sağlamıştır. 

Gelişmekte olan piyasalardan Polonya % 55 getiri ile dikkat çekmiş, bunun ardından 
en yüksek getirilen % 45-50 aralığı ile Latin Amerika ülkelerinin (Arjantin, Meksika, 
Brezilya) borsalan sağlamıştır. İspanya, Yunanistan, İtalya ve Malezya borsalarının endeks 
artışları % 31-35 aralığında gerçekleşmiştir. 2005 yılında karşılaştınlan ülkeler arasında en 
yüksek getiriyi sağlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2006 yılında Uluslararası 
Borsalar Örgütü'ne (WFE) üye 61 ülke içerisinde, dolar bazında % 6'lık oranla, en yüksek 
zarar eden borsa olmuştur. 

2006 yılında yurtdışı borsalarda halka açık şirket sayısında önemli bir artış olmamıştır. 
Güney Kore'de halka açık şirket sayısı 1700 civannda iken bu rakam İsrail için 600, Tayland 
için 500, Brezilya, Meksika ve Türkiye için 350, Yunanistan ve Polonya için 300 civarındadır. 

Borsaların ülke ekonomisindeki yeri ve öneminin genel bir göstergesi olan, işlem 
gören şirketlerin piyasa değerinin gayri safı yurtiçi hasılaya oranı Malezya'da % 155, İsrail'de 
% 118, Yunanistan'da % 86, Polonya'da % 45, Türkiye'de % 41dir. 

Sabit Getirili Menkul Kıymet Stoku'nun milli gelire oranı Güney Kore'de % 111, 
Yunanistan'da % 104, Macaristan'da % 50, Türkiye'de % 45, Polonya'da % 30 dur. SGMK 
stokunun yapısı incelendiğinde pek çok gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin aksine, 
ülkemizde SGMK'lerin tamamına yakınının kamu kesimi tarafından ihraç edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosundan oluştuğu, 2006 yılında iki adet özel sektör tahvili ihraç edildiği, 
ihraç edilen tahvilin nominal tutannın da 85 milyon dolar gibi çok küçük bir rakam olduğu 
görülmektedir. 

Ülkedeki kurumsal yatırımcı tabanının gelişmişliğinin göstergesi olan yatırım 
fonlarının portföy büyüklüğünün GSYİH'ya oranı İspanya'da % 31, İtalya'da % 28, 
Yunanistan'da % 13,5, Türkiye'de ise % 4'tür. 

Toplam fon büyüklüğü İtalya'da 506 milyar dolar, İspanya'da 379 milyar dolar, 
Yunanistan'da 33 milyar dolar, Türkiye'de 16 milyar dolardır. 

B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası önderliğinde, banka 
iştiraklerinden Başak Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ile bankanın Personel Vakfı 
ve Başak Sigorta acentelerinden İdris Demirel tarafından 125 bin YTL sermaye ile 
14.02.1997 tarihinde kurulmuş ve tescil edilmiş olan Ziraat Yatınm A.Ş., ana sözleşmesinin 
18.02.1997 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben faaliyete geçmiş 
olup, Şirketin 10 uncu faaliyet dönemini tamamladığı belirlenmiştir. 

Zaman içinde ve işlem hacmindeki artışlar karşısında yetersiz kalan sermaye olağan ya 
da olağanüstü Genel Kurul Kararları ile 1998 yılında 125 bin YTL'den 1 milyon YTL'ye, 
2000 yılında 2.5 milyon YTL'ye, 2001 yılında 4,5 milyon YTL'ye, 2002 yılında da 11 milyon 
YTL'ye, 2005 yılında 36 milyon YTL'ye yükseltilmiştir. 
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2006 yılı sonuna göre 36 milyon YTL olan şirket sermayesinin % 50'sine Banka'nın, 
% 24, 6'sına Başak Sigorta'nın, % 24'üne Ziraat Finansal Kiralamanın, % 1'ine banka 
personel vakfının, % 04'üne ise Başak Sigorta acentelerinden İdris Demirel'in sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak şeklinde 
ifade edilmiş olup, bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış 
olduğu; Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi, Menkul 
Kıymetleri Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satım Yetki 
Belgesi, Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi, Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi, Kredili 
Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin 
Belgesi dahilinde faaliyet göstermektedir. 

Ziraat Yatırım A.Ş.'nin sermaye yapısı değerlendirildiğinde T.C. Ziraat Bankasının 
% 50, Banka İştiraklerinden TBMM denetimine tabi Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin % 24 
oranında payı bulunduğu belirlendiğinden, Anayasa'nın 165 inci maddesi uyarınca Şirketin 
denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. 

Türkiye'de 2006 yılında 100 aracı kurum ve 40 banka sermaye piyasası faaliyetinde 
bulunmuştur. Diğer bir deyişle, İMKB'de hisse senedi veya SGMK işlemi yapan toplam 140 
kurum olmuştur. 

100 aracı kurumun 30'u Banka kökenli, 70'i Banka kökenli olmayan aracı kurumdur. 
Yine aracılık faaliyetinde bulunan 40 Bankanın 29'u ticari Banka, 1 l'i yatırım ve kalkınma 
Bankası statüsündedir. 

2006 yılında 100 aracı kurumun gerçekleştirdiği hisse senedi işlem hacmi 650 milyar 
YTL olup, bunun % 0,6'sına tekabül eden 4 milyar YTL'lik kısmı Ziraat Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem hacmiyle şirketin aracı kurumlar 
sıralamasındaki yeri 40. olarak belirlenmiştir. 

Tahvil/ bono kesin alım satım işlemlerinde şirketin 2006 yılı işlem hacmi 5,9 milyar 
YTL olarak gerçekleşmiş, pazar payı % 3.89 olmuş, şirket aracı kurumlar içerisinde 8. sırayı 
almıştır. 

2006 yıl sonu itibariyle 100 aracı kurum toplam 246 şube, 64 irtibat bürosu, 4514 
acente şubesiyle faaliyet gösterirken, şirket, 5 şube, 11 irtibat bürosu, 304 acente şubeyle 
faaliyette bulunmuştur. 

2006 yıl sonu itibariyle aracı kurumların istihdam ettiği toplam personel sayısı 5898 
iken, şirkette çalışan personel sayısı 80'dir. 

Sermaye miktarı bakımından 100 aracı kurum içerisinde 5. sırada olan şirket kârlılıkta 
12. sırada yer almıştır. 

2006 yıl sonu itibariyle 100 aracı kurumun gerçekleştirdiği net kâr 188 milyon YTL 
olup bunun 6 milyon YTL'sini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. elde etmiştir. 

Şirketin denetim konusu 2006 yılı faaliyet sonuçlarından bazıları 2005 yılı ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

- 3 4 7 -



Toplu Bilgiler Ölçü 2003(*) 2004 (*) 2005 2006 Fark Artış veya 
Azalış % 

Sermaye Bin YTL 11.000 11.000 36.000 36.000 0 0 

Ödenmiş Sermaye 11.000 11.000 36.000 36.000 0 0 

Özkaynaklar 30.010 39.217 46.415 45.683 (732) (1,6) 

Yabancı Kaynaklar 2.423 3.465 2.426 2.556 130 5,4 

Finasman giderler 3 4 1 2 1 100 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) • 1.797 2.258 2.571 2.660 89 3,5 

Maddi duran varlıklar birikmiş amort. 1.175 1.696 1.735 2.053 318 18,3 

Yatırımlar için yapılan nakti ödemeler Bin YTL 260 243 611 291 (320) (52,4) 

iştiraklere ödenen sermaye 373 0 0 0 0 

iştirak temettü gelirleri 13 699 884 368 (516) (58,4) 

Şube sayısı Sayı 4 5 5 5 0 0,00 

Acente sayısı (T.C Ziraat Bankası şubeleri) » 1.131 1.131 1.131 1.131 0 0,00 

"Hisse Senedi işlem Hacmi 
*H.Bonosu/D.Tahvili Kesin Alım Sat. İş.Hac. 

) "Repo Ters Repo işlem Hacmi 
'Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü 
•Yatırım Fonları Yönetim Ücreti 

Bin YTL 2.115.594 
6.856.687 

16.815.389 
88.542 

3.505 

2.756.921 
8.490.775 

15.135.388 
96.897 

2.660 

3.945.900 
5.944.957 

22.297.536 
75.307 

2.520 

1.188.979 
(2.545.818) 

7.162.148 
(21.590) 

(140) 

43,1 
(30) 
47,3 

(22,3) 
(5,3) 

Personel (ortalama) Kişi 58 70 78 78 0 0,00 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 1.902.517 2.751.000 3.607.575 3.948.684 341.109 9,5 

Personel başına aylık ortalama gider YTL 2.822 2.939 3.854 4.219 365 9,5 

Dönem karına ilişkin vergi ve yasal yük. YTL 4.684.000 2.018.431 2.369.335 1.480.414 (888.921) (37,5) 

Tahakkuk eden vergiler " 5.526.000 2.911.114 2.862.947 2.088.170 (774.777) (27,1) 

GSYİH katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 16.922 9.283 13.721 12.094 (1.627) (11,9) 

GSYİH katkı (alıcı fiyatlarıyla) 16.922 9.283 13.721 12.094 (1.627) (11.9) 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) % 47,0 16,4 21,9 16,7 (5,2) (23,7) 

Ekonomik karlılık " 43,5 15,1 20,9 15,8 (5,1) (24,4) 

Faaliyet karı (teknik) Bin YTL 12.543 6.477 10.211 7.641 2.570 (25,2) 

Dönem karı 14.092 6.456 10.199 7.617 2.582 (25,3) 

Bilanço karı 14.092 4.437 7.830 6.137 1.693 (21,6) 

(*) 2003 ve 2004 yılına ilişkin TL değerleri YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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2006 yılının mayıs ayında yaşanan finansal dalgalanmadan ülkemiz olumsuz 
etkilenmiş, dalgalanmanın kurlarda yarattığı etkiyle birlikte Enflasyon rakamları, hem yıllık 
% 5 hedefin hem de bir önceki yıl seviyesinin üzerinde (%10) gerçekleşmiştir. 

Yıl ortasında yaşanan çalkantının etkisiyle 2005 yılını %14'ün altında kapatan Hazine 
bonosu faizleri, 2006 yıl sonunda %20 civarına yükselmiştir. 

Bu gelişmelerin aracı kurumlar sektöründe yarattığı olumsuz etki sonucunda 2006 
yılında sektörün toplam net kâr tutarı, bir önceki yıla göre %31 azalışla 188 milyon YTL 
olarak gerçekleşmiş, şirketin 2006 yılında elde ettiği net kâr tutan ise %22 azalışla 6 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yıl sonu itibanyla ülke genelinde 22 milyar dolar olan yatırım fonu portföy 
büyüklüğü, mevduat faizlerinin yükselmesiyle, 2006 yıl sonunda 16 milyar dolara gerilemiş, 
aynı şekilde şirketin yönettiği yatınm fonu portföy büyüklüğü, 2005 yılında 97 milyon YTL 
tutarından, 2006 yılında 75 milyon YTL tutarına (54 milyon dolar) gerilemiştir. 

II-İDARİ BÜNYE : 

Ziraat Yatınm Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası önderliğinde, banka 
iştiraklerinden Başak Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ile Banka'nın personel vakfı 
ve Başak Sigorta acentelerinden İdris Demirel tarafından 125 bin YTL sermaye ile 
14.02.1997 tarihinde kurulmuş ve ana sözleşmenin 18.02.1997 tarihli Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayımlanmasını takiben faaliyete geçmiş olup, 10'uncu faaliyet dönemini 
tamamlamıştır. 

Şirket, ana sözleşmesindeki hükümlere, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 
ise Türk Ticaret Kanununa, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Şirketin ana sözleşmesinde karar ve yönetim organları; Genel Kurul, Yönetim Kumlu, 
Denetim Organı, Denetçiler olarak belirlenmiştir. 

Ana sözleşmenin 12'nci maddesinde, genel kumlun olağan ve olağanüstü olarak 
toplanacağı, olağan toplantının hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede 
en az bir defa, olağanüstü toplantılann ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda 
yapılacağı ve genel kurul toplantılarında T. Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde 
belirtilen hususların müzakere edilerek karara bağlanacağı belirtilmiştir. 

Yönetim kumlunun oluşumu, süresi, şirketin temsil ve ilzamı, ana sözleşmenin 9 ve 
10'uncu maddelerinde belirtilmiştir. 

Ana sözleşmenin 9'uncu maddesinde şirketin işleri ve idaresinin, genel kurul 
tarafından T. Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından en çok 3 yıl için 
seçilecek en az 5 üyeden oluşan yönetim kumlunca yürütüleceği; 10'uncu maddesinde ise 
şirketin yönetimi ile temsilinin yönetim kumluna ait olduğu belirtilmiştir. 

Şirketin yönetim kumlu 2006 yılında 19 toplantı yaparak 43 karar almıştır. 

Şirket ana sözleşmesinin 11'inci maddesinde; genel kumlun gerek hissedarlar 
arasından gerekse dışandan en çok 3 yıl için en az 2 denetçi seçebileceği, bunların T. Ticaret 
Kanunu'nun 353-357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olduğu 
belirtilmiş, şirketin hesap ve işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme 
kuruluşlanna da aynca denetlettirilmesi hükmü getirilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kumlu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini 
sürdüren şirket, bağımsız denetimin yanı sıra gerektiğinde SPK uzmanları ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası müfettişleri tarafından da denetlenmekte, inceleme ve soruşturma konulan 
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anılan kurumların uzman ve müfettişlerince yerine getirilmektedir. Şirket ayrıca T.C. Ziraat 
Bankası Teftiş Kurulu'nca da denetlenmektedir. 

Şirketin kuruluş yılında toplam 14 olan personel sayısı Şirketin 10 uncu faaliyet yılı 
sonunda 80'e yükselmiştir. 

2006 faaliyet döneminde yönetim ve denetim kurulu üyeleri dahil genel müdürlük, 
şubeler ve seans salonlarında görevli personele yapılan ödemeler tutarı 4.033.706 YTL 
olmuştur. 

2006 yılında toplam personel giderlerinin %56,4 oranında 2.276.794 YTL tutarındaki 
kısmını aylık ve ücretler oluşturmuştur. Bu tutann 2.253.784 YTL'sini yönetim kurulu üye ve 
denetçi ücretleri ile normal mesai ücretleri, 23.010 YTL'sini de izin ücretleri oluşturmuştur. 

Yıl sonu itibariyle ek ödemeler toplamı 814.103 YTL olup, personele ödenen 4 maaş 
ikramiye, teşvik primi, yabancı dil tazminatı tutarını ifade etmektedir. 

Şirkette görevli büro personeline cari yılda yapılan giderlerin %55,2'sini aylık ve 
ücretler, %21,4'ünü ek ödemeler, %23,4'ünü ise sosyal giderler oluşturmuştur. 

18.05.2005 tarihinde yapılan olağan genel kurulda; yönetim kurulu başkanı, başkan 
vekili ve yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000 YTL, denetim kurulu üyelerine ise aylık 
net 700 YTL ücret ödenmesi, ayrıca yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yönetim ve 
denetim kurulu toplantıları ve denetim çalışmalarıyla ilgili ulaşım ve konaklama giderlerinin 
şirket tarafından karşılanması benimsenmiştir. 29.06.2006 tarihli genel kurulda ise yönetim 
kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.400 YTL, denetim 
kurulu üyelerine ise aylık net 1.000 YTL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel müdür ve yardımcıları da dahil olmak üzere şirkette çalışan personele ödenecek 
ücretler, T.C. Ziraat Bankası personeline uygulanan ücret skalaları paralelinde 
belirlenmektedir. Ücret artışlarındaki uygulamalarda ise yönetim kurulunun genel müdürlüğe 
verdiği yetki çerçevesinde hareket edilmektedir. 2006 yılında, 21.07.2006 tarih ve 2006/11-28 
sayılı yönetim kurulu kararı ile ücret toplamının %7 oranında arttırılmak suretiyle ulaşılacak 
tutarı geçmemek üzere personel ücretlerine artış yapılması konusunda genel müdürlüğe yetki 
verilmiş, karar 01.07.2006 tarihinden itibaren uygulanmıştır. 

Şirket yabancı dil bilgisini Kamu Personeli Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ile 
belgelendirmiş olan personele dil tazminatı ödemektedir. Üç seviye olarak belirlenen yabancı 
dil tazminatından, 2006 yılında 7 personel yararlanmıştır. 

Personele yapılan sosyal giderlerin 2006 yılındaki tutarı 37.794 YTL'lik kısmı geçmiş 
yıllarla ilgili olmak üzere toplam 973.828 YTL düzeyindedir. Bu grupta izlenen giderlerin 
başlıca kalemler olarak 441.572 YTL'lik kısmını Sosyal Sigortalar primi işveren payı, 
178.195 YTL'lik kısmını yedirme giderleri, 164.427 YTL'lik kısmını sağlık giderleri, 69.795 
YTL'lik kısmını taşıma giderleri, 47.310 YTL'lik kısmını işsizlik sigortası işveren payı 
oluşturmuştur. 

2006 yılında yedirme giderleri, sağlık giderleri, eğitim giderleri ve T. Emlak Vakfı 
Kurum karşılığı kalemleri önceki yıla göre azalırken, diğer kalemler artış göstermiştir. 

Şirket merkezinde görev yapan personele günlük yemek bedeli ödenmesi uygulaması 
01.08.2006 tarihine kadar sürdürülmüş, şirket merkezinin de bulunduğu T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş.'ye ait binada yemekhanenin yeniden düzenlenerek, öğle yemeği servisine başlanması 
nedeniyle, 21.07.2006 tarih ve 2006/11-31 sayılı yönetim kurulu kararı ile söz konusu 
ödemeye son verilerek, şirket merkezinde görevli olan personelin yemekhaneden 
yararlanması sağlanmıştır. 
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Ulaşım için T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin servislerinden yararlanıldığı gibi personelin 
çalışmayan eş ve öğrenim çağındaki çocukları dahil olmak üzere Başak Sigorta A.Ş.'ye grup 
çalışanlarına düzenlenen sağlık sigortasının da yaptırıldığı belirlenmiş olup, yönetim 
kurulunun 27.10.2005 tarih ve 2005/10-38 sayılı kararı ile süresi biten grup sağlık sigortası 
poliçesi 20.10.2005- 20.10.2006 dönemi için en uygun teklifi veren Başak Sigorta A.Ş.'den 
1.041.94 YTL/kişi bedelle satın alınmış, poliçenin süresi 20.10.2006 tarihinde sona ermiş ve 
yönetim kurulunun 31.08.2006 tarih ve 2006/15-35 sayılı kararı ile 20.10.2006-01.09.2007 
tarihlerini kapsayacak şekilde 1.200 YTL/kişi'lik fiyatla en uygun teklifi veren Başak Sigorta 
A.Ş. ile sözleşme yenilenmiştir. 

Personel ve bakmakla mükellef olduğu aile bireyleri için Başak Sigorta'ya ödenen 
sağlık sigortası prim tutan 2006 yılında 164,4 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

III-MALİ BÜNYE : 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2006 yılı sadeleştirilmiş varlık ve kaynakları 
toplamı; geçen yıla göre %1,23 oranında 601.452 YTL azalarak 48.239.079 YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2006 yılında kullandığı varlıklar toplamı 48.239.079 YTL'nin; %61,1 
oranında 29.461.423 YTL'sini dönen varlıklar, % 38,9 oranında 18.777.656 YTL'sini de bağlı 
değerler ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler oluşturmuştur. 

Toplam tutarı 29.461.423 YTL olan dönen varlıkların; 605.998 YTL'si hazır 
değerlerden, 28.855.425 YTL'si de kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerden 
kaynaklanmıştır. 

Bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 18.777.656 YTL'nin; 
17.430.458 YTL'sini uzun sürede paraya çevrilebilir değerler, 1.347.198 YTL'sini de bağlı 
değerler oluşturmuştur. 

Kullanılan kaynaklar toplamı 48.239.079 YTL'nin; %5,3 oranında 2.555.818 
YTL'sini yabancı kaynaklar, %94,7 oranında 45.683.261 YTL'sini de öz kaynaklar 
oluşturmuştur. 

Yabancı kaynaklar toplamı 2.555.818 YTL'nin; 2.151.013 YTL'si kısa süreli, 404.805 
YTL'sini de uzun süreli yabancı kaynaklardan oluşmuştur. 

2006 yılı sonu itibariyle şirket varlıktan içerisinde dönen varlıkların toplam içindeki 
payı geçen yıla göre %2,9 oranında gerilemiş, buna karşın şirketin duran varlıklarının payı 
aynı oranda artış göstermiştir. 

Cari yılda öz kaynaklann toplam kaynaklar içindeki oranı geçen yıla göre %0,4 
oranında azalarak %94,7'ye gerilerken, yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı 
%4,9'dan %5,3'e yükselmiştir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kumlu Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 13.02.1997 tarihli ve 97/T-6 sayılı karan gereğince kumlan Ziraat 
Yatınm Menkul Değerler A.Ş., 18.02.1997 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 
yayımlanmak suretiyle faaliyete geçmiştir. 
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Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu; 

- Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi, 
- Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi, 
- Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım 

Satım Yetki Belgesi, 
- Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi, 
- Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi, 
- Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme 

İşlemleri İzin Belgesi, 

çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.1997 tarih ve 16 sayılı toplantısında alınan karar 
gereğince Şirket'in; Alım-Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Portföy Yöneticiliği, Yatırım 
Danışmanlığı ile Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve 
Verme İşlemleri ile Repo-Ters Repo yetki belgelerine sahip olduğu, yukarıda isimlendirilen 
yetki belgeleri kapsamında gerçekleştirdiği işlemler işlem hacimleri ve piyasa payı ile 
faaliyette bulunduğu sektöre özgü bazı uygulamalar aşağıda değerlendirilmiştir. 

Alım-Satım Aracılığı: 

Alım satıma aracılık, ilgili mevzuata uygun olarak daha önce ihraç edilmiş olan 
sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder. Şirket, 
Sermaye Piyasası Kumlu tarafından hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetler üzerinde 
alım-satım yapmaya yetkili kılınmış olup, bireysel ve kurumsal müşterilere bu konuda hizmet 
vermektedir. 

2006 yılında açılan yeni işlem noktaları ve uygulanan pazarlama stratejisi sonucunda; 
Şirketin 2005 yılında 2,8 milyar YTL olan hisse senedi işlem hacmi, 2006 yılında %39 
oranında artarak 3,9 Milyar YTL'ye yükselmiş, İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki payı 
% 0,61 olarak gerçekleşmiş, aracı kurumlar sıralamasındaki yeri ise 47'den 40'a 
yükselmiştir. 

Bu gelişmelere bağlı olarak hisse senedi aracılık komisyon gelirleri de 2005 yılında 
5,6 milyon YTL düzeyinde iken, 2006 yılında 6 milyon YTL'ye çıkmıştır. 

Tahvil/Bono kesin alım-satım işlemlerinde 2005 yılında 8,4 milyar YTL olan işlem 
hacmi 2006 yılında % 30 oranında daralarak, 5,9 milyar YTL'ye gerilemiştir. 2006 yılında 
sektördeki toplam tahvil/bono kesin alım-satım hacmindeki daralma %17.6'dır. 2006 yılında 
Şirketin İMKB Tahvil-Bono Piyasası Kesin-Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi %30 
oranında azalmış, aracı kurumlar içerisinde 2005 yılında %3.64 olan Pazar payı, 2006 yılında 
%7,7'lik artışla %3.78 olarak belirlenmiş, şirket aracı kurumlar içinde 8. sıradaki yerini 
kommuştur. 

Halka Arza Aracılık ve Kurumsal Finansman Faaliyetleri: 

Halka arza aracılık faaliyeti, Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının 
halka arz yoluyla satışına aracılık yapılmasını ifade eder. Halka arza aracılık işlemini, 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arza aracılık yetki belgesi almış aracı kurum ve 
mevduat kabul etmeyen bankalar yapabilir. 

Hisse senetleri piyasasındaki canlanmaya bağlı olarak 2005 yılında halka arzlarda 
hareketlilik olduğu ve 11 şirketin halka açıldığı, Şirketin 5 halka arza konsorsiyum üyesi 
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olarak katıldığı, 2006 yılında ise 19 şirketin halka açıldığı, Şirketin konsorsiyum üyesi 
olarak aracılık ettiği halka arz sayısının 6 olduğu ve halka açık 1 şirketin temettü ödemelerine 
aracılık ettiği görülmüştür. 2006 yılında 33.1 bin YTL aracılık yüklenim komisyon geliri elde 
edilmiştir. 

Portföy Yöneticiliği: 

Portföy Yöneticiliği, Kıymetli madenlere dayalı olanlar dahil olmak üzere sermaye 
piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin müşteriler hesabına vekil sıfatıyla 
yönetilmesidir. Bir portföyün yönetilmesi, mevzuatın ve içtüzüğün izin verdiği sınırlar 
dahilinde, portföye varlık (hisse senedi, tahvil, bono vb.) alınıp satılması ve bu varlıkların 
getirilerinin (faiz, kâr payı gibi) tahsil edilmesi faaliyetleridir. Varlıkların alınıp satılması 
kararlanna dayanak teşkil eden her türlü araştırma ve analiz gibi faaliyetler de portföy 
yönetiminin kapsamına girer. 

Şirketin 31.12.2006 tarihi itibariyle kurucusu olduğu biri A Tipi, diğerleri B Tipi 
olmak üzere 4 adet yatırım fonunu yönettiği, görülmüş olup, Şirket'in kurucusu sıfatına sahip 
olduğu ve yönettiği fonların 31.12.2006 tarihi itibarıyla arz talep durumu aşağıda 
belirtilmiştir. 

Pay Sayısı 
Dolaşımdaki 

Pay Sayısı 
Talep/Arz 
Oranı % 

TZD 250.000.000 37.934.040 15,17 
ZBD 10.842.000 394.602 3,64 
ZBL 5.000.000 489.547 9,79 
ZBT 6.500.000 320.273 4.93 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu ve portföy yöneticisi olduğu 
fonların toplam fon değerleri; önceki yıla göre 2003 yılında % 170 artarak 110.3 milyon 
YTL'ye yükselirken, 2004 yılında % 20 azalarak 87.8 milyon YTL'ye gerilemiş, 2005 yılında 
% 9,9 artarak 95.5 milyon YTL'ye yükselmiş ancak 2006 yılında % 22 oranında azalarak 75,1 
milyon YTL'ye gerilemiştir. Şirketin 2006 yılında fonların yönetiminden elde ettiği komisyon 
geliri 2,5 milyon YTL' dir. 

Ülkemizde 2005 yıl sonu itibarıyla 29,4 milyar YTL olan yatırım fonu toplam portföy 
değeri, 2006 yılı sonunda % 25 oranında azalarak 22 milyar YTL'ye gerilemiştir. Sermaye 
Piyasası Kurulunca 12 tür olarak tanımlanan ve yaklaşık 68 banka ve aracı kurum tarafından 
kurulup yönetilen yatırım fonu adedi 31.12.2006 yıl sonu itibariyle yaklaşık 285'tir. 

Kredili Menkul Kıymet, açığa satış ve menkul kıymet ödünç alma verme 
işlemleri: 

Kredili menkul kıymet İşlemleri, bir aracı kurum nezdinde, müşteri adına kredi hesabı 
açılması koşulu ile müşteri ve aracı kuruluş arasında yapılacak sözleşme hükümleri 
çerçevesinde menkul kıymet alınmasını, 

Açığa Satış İşlemleri, sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretiyle 
satılmasını, 

Menkul Kıymetlerin ödünç İşlemleri, ödünç veren tarafından, açığa satış amacıyla 
ödünç alan tarafa belirli bir dönem için menkul kıymetlerin verilmesi ve aynı cins menkul 
kıymetlerin geri alınmasını, 

ifade eder. 

- 3 5 3 -



Sermaye Piyasasında kredili menkul kıymet işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Seri: V, No: 65 sayılı Tebliği ile düzenlenmiştir. Tebliğe göre müşterinin başlangıçta 
hesabında % 50 özkaynak bulundurması ve kredi ilişkisinin devamı süresince özkaynak 
oranının % 35'in altına düşmemesi zorunludur. 

Bankacılık sektöründeki uygulamadan farklı olarak, Sermaye Piyasası mevzuatı ve 
piyasa uygulamalarında kredi verilirken müşterinin mali durumu ve kredibilitesi 
değerlendirilememekte, kredili işleme konu olacak ve teminata alınacak hisse senetleri önem 
taşımaktadır. 

Sermaye Piyasası mevzuatının yanısıra, Şirketin kredi politikası ve kredili menkul 
kıymet işlemlerinde uygulanacak esaslar ile kredi limiti tahsisleri, SPK'nun Seri: V, No: 65 
sayılı Tebliği gereğince bir Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığı'nda oluşturulması gereken 
Kredi Komitesi tarafından belirlenmektedir. 

2006 yıl sonu itibariyle Şirket nezdinde toplam 27,8 milyon YTL onaylı kredi limiti 
bulunan 499 adet Kredili Menkul Kıymet Hesabı mevcut olup, 2006 yılında günlük ortalama 
6,5 milyon YTL'lik kredi kullandırımlarından toplam 1.591 bin YTL'lik faiz geliri elde 
edilmiştir. 

Takas süresi içerisinde yapılan işlemlerin teminatlandırılması, Sermeya Piyasası 
Kurulu'nun Seri:V /65 sayılı Tebliği'nin 9. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde gereğince 
ödeme gücü yerinde olan müşterilerin, kredi komitesinin olumlu görüşü ve yönetim kurulu 
kararıyla limit tanınması durumunda, herhangi bir teminat olmaksızın alım emri kabul 
edilebilmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da şirket tarafından bu uygulamaya 
yer verilmemiştir. 

Sektör genelinde kredi sözleşmeli müşteri sayısı % 8 oranında, kullandırılan kredi 
bakiyesi ise % 25,6 oranında artmıştır. Buna karşılık, Şirket'in kredi sözleşmeli müşteri sayısı 
% 54 artış kaydetmiş kredi bakiyesi ise bir önceki yıla göre % 15 artışla 7,6 milyon Yeni Türk 
Lirası'na yükselmiştir. 

Sabit getirili Menkul Kıymetler, Repo-Ters repo işlemleri: 

Repo ve ters repo işlemleri, Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin (k) bendi 
uyarınca verilen yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan Menkul 
Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında V/7 seri nolu Tebliğ 
ile düzenlenmiştir. 

Tebliğde repo menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımı, ters repo ise menkul 
kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımı olarak tanımlanmış, bu işlemleri 2984 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanununun 34 üncü maddesi uyannca faaliyet izni almış bankalar ile 
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kurulunca 
yetkili kılınmış aracı kurumların yapabilecekleri belirtildikten sonra repo ve ters repoya konu 
olabilecek menkul kıymetler özellikle belirtilmiştir. 

Uygulamada repo işlemleri para piyasasında bankalar ve aracı kurumların kısa vadeli 
nakit ihtiyacını karşıladıkları ve fon fazlalarını değerlendirdikleri bir işlemdir. Ödünç para 
toplama yollarından biri olan repo, mevduat gibi para toplama fonksiyonunu yerine 
getirmektedir. Repo ve ters repo işlemlerinde işleme konu menkul kıymetin fiziki transferi 
sözkonusu olmayıp defter kayıtları ile yetinilmekte ancak borçlu konumundaki banka veya 
aracı kumm bu menkul kıymeti teminat göstererek borç altına girmekte, ödünç paranın faiz 
oranı menkul kıymetin getirişinden bağımsız olarak günün piyasa koşullanna göre 
belirlenmekte menkul kıymet itfa tarihini aşmamak koşuluyla birden fazla işleme konu 
olabilmekte ve vade tarihinde repo yapan kuruma geri dönmektedir. 

İMKB repo-ters repo pazan ile İMKB dışında gerçekleştirilen repo işlemleri işlem 
hacmi 2001 yılında 5.5 milyar YTL düzeyinde iken kriz sonrasında yatırım fonlannın 
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büyümesi ile keskin bir artış kaydederek 2002 yılında 12 milyar YTL'ye, 2003 yılında 16,7 
milyar YTL'ye yükselmiş, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla 16,8 ve 15,1 milyar YTL 
seviyesine ulaştığı belirlenmiş, 2006 yılında ise %47 oranında artarak 22,3 milyar YTL 
olmuştur. 

Ziraat Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.12.2006 itibariyle gerek kendi portföyü 
gerekse yönettiği fonlar ve diğer müşteriler için İMKB nezdinde ve Borsa dışında 
gerçekleştirdiği repo-ters repo işlemleri toplamı 22,3 milyar YTL'dir. Önceki yıla göre 
Şirketin işlem hacmi % 47 oranında artmış, Repo-Ters Repo Pazan'nda % 2,28 olan Pazar 
payı %0.32 puan artarak %2,46'ya yükselmiş ve aracı kurumlar içinde 1 sıra yükselerek 8'inci 
sırada yeralmıştır. 

2006 döneminde Şirket adına 2,9 milyar YTL maliyetle yapılan repo/ters repo 
işlemlerinden 1,9 milyon YTL gelir elde edilmiştir. 

Yatırım Danışmanlığı: 

Yatınm danışmanlığı, karşılığında bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, 
müşterilere sermaye piyasası araçlan ile bunlan ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve 
benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde 
bulunulması faaliyetidir. 

Sermaye piyasası Kumlu'ndan izin almak kaydıyla portföy yönetim şirketleri, aracı 
kunımlar ve yatınm bankaları yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilirler. 

Sermaye Piyasalarına yapılan yatınmlann isabetli ve verimli sonuçlar vermesi 
yatırımcılann bilgilendirilmeleri ile olanaklı olduğundan bu bilinçle hareket eden Ziraat 
Yatınm'm araştırma kadrosu, genel ekonomi, sektörler ve hisse senetleri bazında yaptığı 
ayrıntılı temel-teknik analizleri ve piyasa yorumlarını çeşitli periyotlarda yayımlanan 
araştırma ürünleri vasıtasıyla yatınmcılara iletmekte, Yatınm Danışmanlığı Şirkette görevli 
uzman personel, Araştırma Bölümü'nün hazırladığı bültenler, Şirket raporları ve analizler 
çerçevesinde; bireysel ve kurumsal yatınmcılara piyasalarda oluşan gelişmeler hakkında 
danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet karşılığı herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

Pazarlama Faaliyetleri: 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2004 yılında kabul ettiği pazarlama Stratejisi 
çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. bünyesinde büyümeyi hedef olarak belirlemiştir. 

Bu çerçevede 2004 yılının Mayıs ayında Adana Seans Salonu aktif olarak işlemlerine 
başlamış, alınan olumlu sonuçlar üzerine 2004 yılı Eylül ayında alınan Yönetim Kumlu 
Kararı çerçevesinde İstanbul/Galleria, İstanbul/Kozyatağı, Bursa/Ulucami, Kocaeli ve 
Diyarbakır/Ofis Şubeleri içerisinde toplam 5 adet Yatırım Merkezi (seans salonu) Ekim-
Aralık 2004 tarihleri arasında faaliyete geçmiştir. 

Bu Pazarlama Stratejisi çerçevesinde 2005 yılı Ekim ayında alınan Yönetim Kumlu 
karan çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası'nın Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, İskenderun ve 
Nazilli Şubeleri içerisinde toplam 6 adet Yatırım Merkezi Ocak 2006 başında faaliyete 
geçmiştir. 

Bu bağlamda 2004 yılı içinde Ziraat Yatınm Internet müşterilerinin kullanımına açılan 
Ziraat Ekspres ürününün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube personeli tarafından da 
kullanılabilmesi ile ilgili gerekli çalışmalar sürdürülerek, 2005 yılı içinde toplam 1500 Banka 
çalışanına Ziraat Ekspres kumlumu tamamlanmış, 2006 yılında bu ürün 2500 Banka 
çalışanına sunulmuştur. 
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Takasbank para piyasası işlemleri: 

Aracı Kurumların limitleri dahilinde kısa vadeli fon fazlalıklarını 
değerlendirebildikleri veya fon ihtiyaçlarını karşılayabildikleri Takasbank Para Piyasası'nda 
79 aracı kurum, 22 banka olmak üzere toplam 105 kuruluş işlem yapmaktadır. 

Ziraat Yatınm Menkul Değerler A.Ş. Borsa Para Piyasası'nda 11.06.1999 tarihinde 
işlem yapmaya başlamış olup, 31.12.2006 tarihi itibariyle bu piyasada toplam 208 milyon 
YTL tutarında işlem gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerden Şirket adına 128 bin YTL gelir elde 
edildiği belirlenmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası Acentelik ilişkileri: 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile 2002 yılında Acentelik Sözleşmesinin imzalandığı ve 
Banka Acentelik faaliyetlerine 2003 yılında başlandığı, halihazırda 304 Banka Şubesinin aktif 
acente olarak çalışmalannı sürdürdüğü, bu 304 Acentede toplam 553 personelin acente 
yetkilisi olarak görevlendirildiği, 

Acentelerin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle toplam 9.837 adet müşteriye hesap açtığı, 
acenteler aracılığı ile hisse senedi işlemi gerçekleştiren müşteri sayısının 2006 yılında 
2150'ye yükseldiği, ayrıca tüm acentelerin hisse senedi işlem hacmi toplamının Ziraat 
Yatırım'ın hisse senedi işlem hacmi içindeki payının 200 yılında % 11 olarak gerçekleştiği, 

Acente konumundaki Banka şubelerinin 2005 yılı genelinde yapmış olduklan tüm 
işlemler sonucunda Şirketin yaklaşık 950 bin YTL gelir elde ettiği ve bu gelirin toplam 470,1 
bin YTL'lik kısmının acentelik komisyonu olarak ilgili şubelere ödendiği görülmüştür. 

V-İŞTİRAKLER: 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin % 50 hissesine sahip olduğu iştiraklerinden Ziraat 
Portföy Yönetimi A.Ş.'de, Şirketin % 24,9 oranında 249 bin YTL tutarındaki hissesi, Şirketin 
2003 yılında yaptığı bedelli sermaye artınmına iştirak edilmesi sonucunda 554 bin YTL'ye 
yükselmiştir. 2006 yılında sağlanan brüt temettü geliri tutan 368 bin YTL düzeyindedir. 

Şirketin iştiraki olan Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Banka Yönetim Kurulu'nun 
29.05.2001 tarihli ve 2001/21-244 sayılı karan çerçevesinde 12.03.2002 tarihinde 1 milyon 
YTL sermaye ile kurulmuştur. Halen Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenen 
Şirketin 2006 yılı sonuna göre ödenmiş sermayesinin 1.5 milyon YTL, aktif toplamının 6,1 
milyon YTL, özsermayesinin 5,9 milyon YTL düzeyinde olduğu, 2006 yılını brüt 2,1 milyon 
YTL, net 1,7 milyon YTL kârla kapattığı, özellikle Şirkettin % 50 hissedan olan T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ile Başak Emeklilik A.Ş.'nin fonlannı yönettiği belirlenmiştir. 

Ziraat Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'den başka 
iştiraki olmamakla beraber, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de 59,7 bin YTL tutannda ve 
% 0.0182 oranında payı bulunduğu görülmüştür. 
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VI-ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirketin, 2006 faaliyet döneminde uyguladığı politikalar ve ana kuruluş T.C. Ziraat 
Bankası'nın desteği sonucu işlemlerini genişlettiği görülmekle beraber, aracı kurumlar 
arasında devam eden rekabet ortamında büyümeyi ve işlemlerdeki çeşitlendirmeyi 
sürdürebilmek amacıyla, 

- Pazarlama çalışmalarının yoğunlaştırılması, potansiyel bulunan yerlerdeki banka 
şubelerinde, kurulum ve işletme maliyetleri görece düşük olan seans salonları açılmasına 
devam edilmesi suretiyle işlem hacimlerinin ve komisyon gelirlerinin arttırılması, 

-Yeni kurulan ve gelecek yıllarda çok daha iyi performans göstermesi beklenen Vadeli 
İşlemler ve Opsiyon Borsasında işlem yapabilmek amacıyla en kısa sürede teknik altyapının 
oluşturularak üyelik başvurusunda bulunulması, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 30.04.2007 tarihindeki kendi Genel 
Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 7.617.353,70 Yeni Türk Lirası dönem kârı 
ile kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
VUK'a Göre Düzenlenmiş Ayrıntılı Bilanço- Aktif (YTL) 

kKTİf 
ÖNCEKİOÖNEM 

01.01 11.12.2005 
. ' 00 ' 

di.öı ı 
1-DÖNEN VARLIKLAR 33.184.276,46 30.532.293,21 

A-Hazır Değerler 505.411,09 605.997,99 
1-Kasa 25.797,57 21.285,62 
2-Bankalar 478.279,52 584.283,37 

3-Diğer Hazır Değerler 1.334,00 429,00 
B-Menkul Kıymetler 23.632.663,70 20.496.566,36 

1-Hisse Senetleri 
2-Özel Kesim Tahvi l , Senet ve Bonolan 
3-Kamu Kesimi Tahvi l , Senet ve Bonolan 23.632.663,70 20.176.545,66 

4-Diğer Menkul Değerler 320.020,70 
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) -

C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 6.720.621,23 7.866.121,51 
1-Alıcılar 53.547,72 92.038,22 

2-Alacak Senetleri 6.139.906,29 7.553.792,62 

3-Verilen Depozito v e Teminatlar -
4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar -
S-Alacak Reeskontu {-) -
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 
7-Takas ve Saklama Merkezi 527.167,22 220.290,67 

D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 9.926,34 48.946,65 
1 Ortaklardan Alacaklar 0,00 

2-tştiraklerden Alacaklar 0,00 

3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00 
4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 9.926,34 48.946,65 

5-Alacak Reeskontu (-) -
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

E-Stoklar 
1-İlk Madde ve Malzeme 
2-Yarı Mamuller - -
3-Ara Mamuller - -
4-Mamuller -
5-Emtia -
6-Diğer Stoklar 
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -
8-Verllen Sipariş Avansları -

F-Diğer Dönen Varlıklar 2.315.654,10 2.315.654,10 1.514.660,70 1.514.660,70 

I I -DURAN VARLIKLAR 17.542.046,70 18.777.656,35 

A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.485,67 6.485,67 
1-Al la lar 
2-Alacak Senetleri 
3-Verilen Depozito ve Teminatlar 6.485,67 6.485,67 

4-Diğer Uzun Vadel i Ticari Alacaklar 
5-Alacak Reeskontu (-) 
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 
1-Ortaklardan Alacaklar 
2-İştlraklerden Alacaklar 
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar -
5-Alacak Reeskontu (-) -
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Finansal Duran Varlıklar 16.600.662,69 17.977.996,61 

1-Bağlı Menkul Kıymetler 16.046.638,40 17.423.972,32 

2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düş.Karş. (-) 
3-İştirakler 554.024,29 554.024,29 

4-İşöraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklara Ser .Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş (-) 
9-Diğer Finansal Duran Varlıklar 

D-Maddi Duran Varlıklar 836.163,54 607.890,45 

1-Arazi ve Arsalar 
2-Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 
3-Binalar 
4-Makine, Tesis ve Cihazlar 
5-Taşıt Araç ve Gereçleri 250.495,00 250.495,00 
6-Döşeme ve Demirbaşlar 1.862.974,23 1.952.313,34 

7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 457.695,28 457.695,28 

8-Birikmiş Amort ismanlar (-) 1.735.000,97 2.052.613,17 

9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
10-Verilen Sipariş Avansları 
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.734,80 185.283,62 

1-Kuruluş ve Teşki lat lanma Giderleri 
2-Haklar 
3-Araşbrma ve Gelişt i rme Giderleri 
4-Diğer Maddi O lmayan Duran Varlıklar 98.734,80 185.283,62 

5-Verilen Avanslar 
F-DIğer Duran Varlıklar 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 50.726.323,16 49.309.949,56 

- 3 5 8 -



ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
VUK'a Göre Düzenlenmiş Ayrıntılı Bilanço- Pasif (YTL) 

ÖN • CARt DÖNEM 

P A S İ F 01.01.200S-31.12.2005 01.01.2006-31.12.2006 

1-KISA VADELİ BORÇLAR 3.869.152,86 3.221.882,65 

A-Finansal Borçlar 
1-Banka Kredileri 
2-Uzun vdl.Krd.Anapara Taksitleri ve Faizleri 
3-Tahvll Anapara Taksit leri ve Faizleri 
4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 
5-Diğer Finansal Borçlar 

B-Ticari Borçlar 870.015,23 726.383,44 

1-Satıcılar 828.922,99 603.878,38 

2-Borç Senetleri 
3-Alınan Depozito ve Teminat lar 
4-Diğer Ticari Borçlar 41.092,24 122.505,06 

5-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
6-Takas ve Saklama Merkezi 

C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 291.461,54 781.526,77 

1-Ortaklara Borçlar 
2-İşrJraklere Borçlar 
3-Bağlı Ortaklara Borçlar 
4-Ödenecek Giderler 511,48 14.618,90 

5-Ödenecek Vergi , Harç v e Diğer Kesintiler 288.831,41 766.907,87 
6-Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacak. 
7-Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.118,65 
8-Borç Reeskontu (-) 

D-Alınan Sipariş Avanslan 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 2.707.676,09 1.713.972,44 

1-Vergi Karşılıkları 2.369.335,05 1.480.413,67 

2-Diğer Gider ve Borç Karşılıklan 338.341,04 233.558,77 

3-Peşin Ödenen Verqiler ( - ) 
I I -UZUN VADELİ BORÇLAR 442.599,47 404.805,46 

A-Finansal Borçlar 
1-Banka Kredileri 
2-Çıkanlmış Tahvil ler 
3-Çıkanlmış Diğer Menkul Kıymefler 
4-Diğer Rnansal Borçlar 

B-Ticari Borçlar 
1-Satıcılar 
2-Borç Senetleri 
3-Alınan Depozito ve Teminatlar 
4-Diğer Ticari Borçlar 
5-Borç Reeskontu (-) 

C-Diğer Uzun Vadel i Borçlar 
1-Ortaklara Borçlar 
2-tştlraklere Borçlar 
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4-Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacak. -
5-Uzun Vadel i Diğer Borçlar 
6-Borç Reeskontu (-) 

D-Alınan Sipariş Avansları 
E-Borç ve Gider Karşılıklan 442.599,47 404.805,46 

1 -Kıdem Tazminata Karşılıklan 442.599,47 404.805,46 

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
III-ÖZ SERMAYE 46.414.570,83 45.683.261,45 

A-Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 

B-Sermaye Taahhütleri (-) 
C-Emlsyon Primi -
D-Yeniden Değerleme Değer Artışı 

1 -Duran Vaıi ıklardakl Değer Artışı 
2-İştlraklerdeki Değer Artışı 
3-Borsa da Oluşan Değer Artışı 

E-Yedekler 2.584.642,19 3.546.321,42 

1-Yasal Yedekler 2.493.458,14 3.505.236,37 

2-Statü Yedekleri 
3-Özel Yedekler 91.184,05 41.085,05 

4-Olağan Üstü Yedek 
5-Maliyet Artış Fonu 
6-Sermayeye Ek.tşt.Hisseleri Gay.Sat.Kazanç. 
7-Borsa da Oluşan Değer Artışı 

F-Net Dönem Karı 7.829.928,64 7.829.928,64 6.136.940,03 6.136.940,03 

G-Dönem Zaran 
H-Geçmiş Yıl Zararlan 

3-Geçmiş Yıl Enflasyon Zararları 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 50.726.323,16 49.309.949,56 
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ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
VUK'a Göre Düzenlenmiş Ayrıntılı Gelir Tablosu (YTL) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
A-BRÜT SATIŞLAR 1.817.920.132,66 3.072.125.518,80 

1-Hisse Senetleri ve Geçici İlmühaber Satışları 
2-Özel Kesim Tahvil Satışları 
3-Finansman Bonosu Satışları 
4-Diğer Özel Kesim Senet ve Bono Satışları 
5-Devlet Tahvili Satışları 
6-Hazine Bonosu Satışları 
7-Diğer Kamu Kesimi Senet ve Bono Satışları 
8-Diğer Menkul Kıymet Satışları 
9-Aracılık Komisyonları 

10-Diğer Hizmet Satışları 

81.839.397,42 
296.742.343,50 

1.383.978.026,02 
46.219.365,85 

9.140.999,87 

135.677.747,07 
29.012.486,23 

2.862.010.649,54 
35.664.809,77 
9.759.826,19 

B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER ( - ) 1.446.572,81 756.901,87 
1-Satış Iskontoları ( - ) 
2-Diğer İndirimler ( - ) 1.446.572,81 756.901,87 

C-NET SATIŞLAR 1.816.473.559,85 3.071.368.616,93 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 1.804.395.167,01 1.804.395.167,01 3.059.431.946,10 3.059.431.946,10 
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 12.078.392,84 11.936.670,83 
E-FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 7.984.300,48 8.798.512,97 

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ( - ) 
3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) 

1.310.831,57 
6.673.468,91 

1.744.577,73 
7.053.935,24 

ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 4.094.092,36 3.138.157,86 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GEL. ve KAR. 6.117.818,32 4.504.802,23 

1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 
3-Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 
4-Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 

883.982,74 
3.272,75 

4.078.280,12 
1.152.282,71 

368.465,15 
4.363,64 

3.484.684,32 
647.289,12 

G-DİĞER FAAL.DEN GİD. ve ZAR. ( - ) - - - -
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 1.280,66 1.801,94 

1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 

1.280,66 1.801,94 

FAALİYET KARI veya ZARARI 10.210.630,02 7.641.158,15 
I-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER ve KARLAR 2.325,82 6.954,95 

1-Konusu Kalmayan Karşılıklar 
2-Önceki Dönem Gelir ve Karlan 
3-Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 

1.103,34 
1.222,48 

6.417,40 
537,55 

J-OLAĞANÜSTÜ GİD. ve ZARARLAR ( - ) 13.692,15 30.759,40 
1-Önceki Dönem Gider ve Zararlan ( - ) 
2-Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar ( - ) 

6.036,88 
7.655,27 

5.585,71 
25.173,69 

DÖNEM KARI veya ZARARI 10.199.263,69 7.617.353,70 
K-ÖDENECEK VER.ve DİĞER YAS. YÜK. ( - ) 2.369.335,05 2.369.335,05 1.480.413,67 1.480.413,67 
NET DÖNEM KARI veya ZARARI 7.829.928,64 6.136.940,03 
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SAYI: 18 
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 22/05/2008 tarihli 22'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Rapom, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 

07.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu" uyannca, bireysel emeklilik branşında faaliyet gösteren Şirketlerin 
özel emeklilik fonlannın portföy yönetim şirketlerince yönetilmesinin zorunlu hale 
getirilmesi, Başak Hayat A.Ş.'nin de emeklilik branşında faaliyet gösterecek bir yapıya 
dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle Bireysel Emeklilik Yatınm Fonları ve T.C. Ziraat 
Bankası fonlarının yönetilmesi amacıyla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nun 
29.05.2001 tarih ve 21/244 sayılı kararı doğrultusunda kumcular tarafından hazırlanan ana 
statünün 13.02.2002 tarihinde İstanbul Ticaret siciline 471066-418648 sicil numarası ile 
tescil ve 5489 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek 18.02.2002 tarihinde tüzel 
kişilik kazandığı belirlenmiştir. 

Hazırlanan Ana Statünün T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini takiben 
Şirketin 18.02.2002 tarihinde tüzel kişilik kazanmasıyla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na 
yapılan müracaat sonucu, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 26.11.2002 tarihinden itibaren 
2499 sayılı yasasının 31 inci maddesi uyarınca portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunması 
uygun görülmüş olup, Şirketin portföy yöneticiliği faaliyeti çerçevesinde uyması gereken 
kural ve ilkeler SPK'nın 03.12.2002 tarih ve KYD-526/15245 sayılı yazısı ile Şirkete 
bildirilmiştir. 

Ana statüye göre Şirketin amacı özetle; Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik 
Tasanuf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde sermaye piyasası 
araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve 
vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak şeklinde belirlenmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin önderliğinde 1.000.000 YTL sermaye ile Ziraat Yatınm 
Menkul Değerler A.Ş., Başak Hayat Sigorta A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve Halk Yatınm 
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Menkul Değerler A.Ş. tarafından kurulan Şirketin bu sermayesi, 17.01.2003 tarihinde yapılan 
Olağanüstü Genel Kurul karan doğrultusunda 1,5 milyon YTL'ye yükseltilmiştir. 

Şirketin kurucu ortaklarından T. Halk Bankası A.Ş. ile Halk Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.'nin ödenmiş sermayedeki payları % 0,10 oranında 1,5'er bin YTL düzeyinde olup, 
Şirket sermayesinin % 50 oranında 750 bin YTL'lik kısmı T.C. Ziraat Bankası A.Ş., % 24,90 
oranında 373,5 bin YTL'lik kısmı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., % 24,90 oranında 
373,5 bin YTL'lik kısmı ise Başak Hayat Sigorta A.Ş.'ye (Başak Emeklilik A.Ş.) ait olup, 
şirketin sermaye durumu raporun baş tarafındaki çizelgede gösterilmiştir. 

Şirketin ödenmiş sermayesinde % 24,90 oranında 373,5 bin YTL payı bulunan 
Başak Emeklilik A.Ş., Aralık 2004 ayında Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiş 
ve hisseler satılarak 16.05.2006 tarihi itibariyle alıcı şirkete devredilmiştir. 

Şirket, T. Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre 
yönetilmekte, sermayesinin tamamının kamu kuruluşlarına ait olması nedeniyle, TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı karan 
uyarınca 24.6.1983 tarih ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğmltusunda 
denetlenmektedir. 

2002 yılında kumlmuş olan Şirketin son dört yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler 
aşağıda gösterilmiştir. 
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Toplu bilgi ler(*) 

Ölçü 2003 (*) 2004 (*) 2005 2 0 0 6 
Son iki yıl 

farkı 

Art ış 
veya 

azal ış 
(%) 

Esas sermaye YTL 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 

Ödenmiş sermaye YTL 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 

Öz kaynaklar YTL 5.633.309 7.583.335 5.651.917 5.868.791 216.874 4 

Yabancı kaynaklar YTL 1.826.393 571.495 276.918 195.938 (80.980) (29) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) YTL - -
Finansman giderleri YTL - -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) YTL 103.792 221.814 182.025 184.442 2.417 1 

Maddi duran varlık, birikmiş amortismanı YTL 112.404 71.799 91 .739 129.515 37 .776 41 

Portföy büyüklüğü: 0 

Kurumsal yatırımcı 

Bireysel Portföy 

YTL 1.205.170.468 1.605.280.504 1.809.283.240 1.488.660.910 (320.622.330) (18) Kurumsal yatırımcı 

Bireysel Portföy YTL 21 .576 .970 30 .121 .864 8.544.894 4 0 

Yönetilen fon toplam değeri: YTL 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 9.292.338 6.858.829 4 .997.918 3 .526 .840 (1 .471.078) (29) TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 28 .551 .169 15.915.645 15.461.579 5.162.481 (10.299.098) (67) 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 1.004.565.680 1.478.185.566 1.608.340.458 1.262.346.840 (345.993.618) (22) 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 154.587.013 94 .009 .076 101.992.591 45 .107 .373 (56.885.218) (56) 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 1.730.023 1.335.321 (394.702) (23) 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 2.299.396 1.469.208 (830.188) (36) 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 2.053.833 1.748.332 1.219.610 952 .035 (267.575) (22) 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 1.063.029 4.659.887 54 .872 .196 118.321.768 63.449.572 116 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 1.001.420 1.051.380 2 .335.063 8.544.185 6.209.122 266 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 1.111.743 676.722 4 .470 .509 17.162.818 12.692.309 2 8 4 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF 

YTL 119.632 643 .722 5.942.367 11.627.859 5.685.492 96 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

A Tipi İMKB Ulusal Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

TCZB A Tipi Karma 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç. EYF 

Başak Emeklilik Kamu Borç. Arç . (Döviz) 

Başak Emeklilik Esnek EYF 

Başak Emek. Büy.Amaçlı His. Sen. EYF 

Başak Emeklilik Likit-Kamu EYF YTL 151.467 1.072.207 5.621.523 13.104.182 7.482.659 133 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL 24 .540 43 .583 5.901 5.788 -113 L (2) 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL 69 .799 98 .789 19.436 10.446 (8 .990) (46) 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL 4.990.619 5.604.679 1.788.758 1.716.091 (72.667) (4) 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL 445 .152 524.039 109.355 75.327 (34.028) (31) 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL 4.287 11.916 1.577 1.629 52 3 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon 

YTL 721 2.857 2.136 296 

Portföy Yönetim ücreti 

TCZB A Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Değişken 

TCZB B Tipi Likit 

TCZB B Tipi Tahvil Bono 

TCZB A Tipi Karma 

A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 

A Tipi Değişken Başak Fon Y T L 306 2.561 2.255 737 

Başak Emekli lik(5 adet fon) YTL 4.678 27.664 114.210 501.497 387.287 339 

Bireysel Portföy Y T L 51.482 139.310 87.828 171 

İşçi (Ortalama) Kişi 6 13 13 12 ( D (8) 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 167.212 451.625 541.401 517.604 (23.797) (4) 
Cari yıla ilişkin: 

-İşçiler için yapılan tüm giderler YTL 167.212 451 .625 541.401 517 .604 (23.797) (4) 

-İşçi başına aylık ortalama gider YTL 2.206 2.895 3.059 2.909 (150) (5) 

Dönem karına ilişkin vergi vc diğ.yas.yük. YTL 1.737.232 2 .177.000 643 .762 428 .875 (214.887) (33) 

Tahakkuk eden vergiler YTL 2.020.251 2.556.003 755.071 553 .800 (201.271) (27) 

GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) YTL 6.105.850 7.484.518 1.870.012 1.782.787 (87.225) (5) 

GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) YTL 6.388.869 7.863.421 1.986.316 1.907.913 (78.403) (4) 

GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) YTL 6.388.869 7.863.421 1.986.316 1.907.913 (78.403) (4) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % 101 86 4 0 36 (4) (10) 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 101 86 4 0 36 (4) (10) 

Ekonomik karlılık % 87 80 38 35 (3) (8) 
Zararlılık % - -
Faaliyet kan YTL 5.157.092 6.535.184 1.120.146 2 .138 .273 1.018.127 91 

Dönem karı YTL 5.667.799 6.535.201 2 .264.025 2 .139.518 (124.507) (5) 

Bilanço kan YTL 3.930.566 3 .897.644 1.620.258 1.710.643 90.385 6 

*2003 ila 2004 yılı TL değerleri YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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Portföy yönetimi kapsamında yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, emekli sandıkları, 
sigorta şirketleri, vakıflar ve diğer tüzel kişilerin portföylerini vekil sıfatıyla ve yapılacak 
portföy yönetimi sözleşmeleri çerçevesinde yönetmek konusunda faaliyet göstermek amacıyla 
13.02.2002 tarihinde kurulan Şirket, SPK'nın 26.11.2002 tarih ve PŞY/PY-26/16 sayılı 
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ile faaliyetine başlamıştır. 

Şirket T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak kurulan 7 adet yatırım 
fonu ile Başak Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak kurulan 5 adet emeklilik yatırım fonunun 
yönetiminin yanında Temmuz 2005 tarihinden itibaren de özel bir vakfın kurucusu olduğu 
bireysel portföyü yönetmiştir. 

2005 yılı sonu itibariyle rayiç değerlere göre Şirketin yönettiği kurumsal ve bireysel 
portföyün büyüklüğü 2004 yılına göre % 14,1 oranında artarak 1,8 milyar YTL'ye 
yükselmiştir. Yönetilen portföyün; 1,7 milyar YTL'si T.C. Ziraat Bankası yatırım fonları, 
73,2 milyon YTL'si Başak Emeklilik yatırım fonları ve 21,6 milyon YTL'lik kısmı da 
bireysel portföy ile ilgili bulunmaktadır. Yönetilen toplam portföy büyüklüğünün % 88 
oranında 1,6 milyar YTL'lik kısmını tek başına T.C. Ziraat Bankası B Tipi Likit Fonu 
oluşturmaktadır. Diğer fonların büyüklükleri ise oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. 

2006 yılı sonu itibariyle rayiç değerlere göre Şirketin yönettiği kurumsal ve bireysel 
portföyün büyüklüğü, 2005 yılına göre % 17 oranında azalarak 1,5 milyar YTL olarak 
gerçekleşmiştir. Yönetilen portföyün; 1,3 milyar YTL'si T.C. Ziraat Bankası yatırım fonları, 
168,8 milyon YTL'lik kısmı Başak Emeklilik yatırım fonları ve 30,1 milyon YTL'lik kısmı 
da bireysel portföyle ilgili bulunmaktadır. 

Yönetilen toplam portföy büyüklüğünün % 83 oranında 1,3 milyar YTL'lik kısmını 
tek başına T.C. Ziraat Bankası B Tipi Likit Fonunun oluşturmaktadır. Diğer fonlann 
büyüklükleri ise oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. 

Şirket yönettiği fonlardan 2006 yılında; T.C. Ziraat Bankası yatırım fonlarından 1,8 
milyon YTL, Başak Emeklilik yatırım fonlarından 501,5 bin YTL ve bireysel portföyden 
139,3 bin YTL olmak üzer toplam 2,5 milyon YTL tutarında yönetim geliri elde etmiştir. 

Ödenmiş sermayesi 1,5 milyon YTL tutarında olan Şirketin kârlılığı yüksek olan bir 
alanda faaliyet göstermesi ve bu faaliyetlerini düşük bir maliyetle gerçekleştirmesi nedeniyle 
kuruluşundan bu yana yüksek tutarlarda kâr elde etmiş ve bir taraftan ayrılan yedeklerle öz 
kaynaklar güçlenirken diğer taraftan ortaklarına kâr payı dağıtmıştır. 2002 yılında faaliyete 
başlayan Şirketin ödenmiş sermayesi yanında 2006 yılı sonunda öz kaynakları 5,9 milyon 
YTL'ye ulaşmıştır. Buna karşılık yabancı kaynakları 195,9 bin YTL düzeyinde 
bulunmaktadır. 

2006 yılında, Şirketin yönettiği portföyün büyüklüğü 2005 yılına göre azalmasına 
rağmen dönem sonucu 2,1 milyon YTL karla sonuçlanmıştır. 

Sektördeki aracı kurumlarla rekabet edebilmek için yönetilen fon tip ve türünün yeterli 
çeşitliliğe ulaştırılması, mevcut fonlara ek olarak özel ve kurumsal portföyleri de 
yönetebilmesi için yürütülen çalışmalar Şirket kârlılık ve verimliliğini olumlu yönde 
etkileyeceğinden, yönetilmekte olan fonların doluluk oranlarının artırılması ve başkaca 
kurumsal ve bireysel portföylerle, yönetilen portföy büyüklüklerinin artırılmasına çaba 
gösterilmelidir. 

Başak Emeklilik A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. adına yönetilen fonlann doluluk 
oranın, % 48 doluluk oranına sahip ZB B Tipi Likit Fon hariç çok düşük olan fon doluluk 
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oranlarının ideal düzeye çıkartılabilmesi için, fon kurucusu kurumlarının gerekli tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmeleri için girişimlerde bulunulmalıdır. 

2006 yılında itibaren uygulamaya konulan organizasyon semasındaki tüm birimlerin 
görevlerini etkin bir şekilde sürdürmesi için boş kadrolara atama yapılması, tüm iş ve 
işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve yapılan işlemlerin iç 
denetim birimince izlenip denetlenerek, iç denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine ve 
üst yönetime rapor edilmesi şeklindeki işlerliğin sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

II-İDARİ BÜNYE : 

07.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatınm Sistemi Kanunu" uyannca, bireysel emeklilik branşında faaliyet gösteren Şirketlerin 
özel emeklilik fonlannın portföy yönetim şirketlerince yönetilmesinin öngörülmesi, Başak 
Hayat A.Ş.'nin de emeklilik branşında faaliyet gösterecek bir yapıya dönüştürülmesi 
çalışmaları nedeniyle Bireysel Emeklilik Yatınm Fonları ve T.C. Ziraat Bankası fonlannın 
yönetilmesi amacıyla Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. kurulmuştur. 

Şirket, T. Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre 
yönetilmekte, sermayesinin % 50'den fazlası kamu kuruluşlarına ait olması nedeniyle, 
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı kararı ve 
Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısı uyarınca 24.6.1983 tarih ve 72 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda denetlenmektedir. 

Denetim tarihinde (Nisan 2007) Şirket ile ilgili olarak alınmış Bakanlar Kurulu ve 
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı olmamakla birlikte faaliyetlerle ilgili genel 
düzenlemelere uyulmuştur. 

Şirket personeli ile ilgili işlemler, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 Sayılı SSK ve Şirket 
personel yönetmeliği ve genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda 
yürütülmektedir. 

Şubat 2002 tarihinde kurulmuş ve dördüncü faaliyet yılını tamamlamış olan Şirketin 
personel yönetmeliği, harcırah yönetmeliği, iç denetim yönetmeliği, satınalma yönetmeliği 
ile ücret tespiti ve fon yönetim ilkelerine ilişkin esaslar uygulamaya konulmuştur. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ana Sözleşmesinde, Şirketin organları; Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, Murakıplar, Genel Müdür ve Müdürler olarak belirlenmiştir. Şirketin 
merkez teşkilatı dışında başka bir birimi bulunmamaktadır. 

Şirket Ana Sözleşmesinin 23 üncü maddesinde; Genel Kurulun Olağan veya 
Olağanüstü olarak toplanacağı, Olağan Genel Kurul'un Şirket hesap devresinin sonundan 
itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'un ise Şirket işlerinin 
gerektirdiği haller ve zamanlarda Kanunlar ve Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp 
gereken kararları alacağı belirtilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulunun 28.7.2006 tarih ve 2006/20 sayılı kararı ile Şirketin teşkilat 
şeması yeniden düzenlenmiş, daha önceki yıllarda kaldırılmış olan genel müdür yardımcılığı 
yeniden ihdas edilmiş, "sabit getirili menkul kıymet" ve "hisse senetleri piyasası" 
müdürlükleri birleştirilerek bu iki şubeye bağlı birimler tek bir müdürlüğe bağlanmıştır. 

Yıl sonu itibariyle çalışan personel sayısı ise 10 kişi olmuştur. Bunun dışında kadrosu 
ana kuruluşlardan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de olan üç kişi Şirkette genel müdür, genel müdür 
yardımcısı ve portföy yönetim müdürü olarak çalışmıştır. 

Çalışan personelin tamamı İş Kanununa göre istihdam edilmektedir. 
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2005 yılında 541,4 bin YTL olan toplam personel harcamaları, 2006 yılında % 4,4 
oranında 23,8 bin YTL azalışla 517,6 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Yönetim Kurulunun 19.8.2005 tarih ve 2005/17-3 sayılı kararı ile yönetmen ve altı 
unvan gruplarına 1.8.2005 tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen % 5 ücret artışı 
uygulanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 28.7.2006 tarih ve 2006/19 sayılı kararı ile %7'yi 
geçmemek üzere, çalışanların performansları, sorumlulukları ve oluşan ücret dengesizliklerini 
telafi etmek üzere personel ücretlerine zam yapılması kararlaştırılmış ve %4-20 arasında 
değişen oranlarda uygulanmıştır. 

Şirkette çalışan personele, tamamı cari yılla ilgili olmak üzere toplam 146,8 bin YTL 
sosyal nitelikli harcama yapılmıştır. Sosyal harcamaların en önemli kalemini, SSK primi, 
yedirme yardımı ve sağlık sigortası primi oluşturmaktadır. 

Şirkette toplu sözleşme sistemi uygulanmamakta olup, 31.12.2006 tarihi itibariyle 
personelin kıdem tazminatı yükümlülüğü için 42,6 bin YTL karşılık ayrılmıştır. 

Diğer taraftan personel yönetmeliğinde personele ödenecek sosyal haklar 
belirtilmemiş olup, ücret tespiti ile ilgili esaslarda da sosyal yardımlar yer almamıştır. 
Personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinde ise ücret dışındaki parasal ve sosyal hakların 
personel yönetmeliği ve yönetim kurulu kararı ile belirleneceği yolunda hüküm yer almıştır. 
Bu çerçevede sosyal yardımlar yönetim kumlu kararı ile yapılmaktadır. Personel 
yönetmeliğinde personelin ölümü halinde yapılacak yardım da tamamen yönetim kumlunun 
takdirine bırakılmıştır. 

III-MALİ BÜNYE : 

Şirketin kaynak ve varlıkları toplamı, bir önceki yıla göre paralel seyir göstermiş 
% 2,3 oranında 135.894 YTL artarak 6.064.729 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2006 yılında kullandığı varlıklar toplamı 6.064.729 YTL'nin; %95 oranında 
5.758.369 YTL'si dönen varlıklara, % 5 oranında 306.360 YTL'si duran varlıklara aittir. 

Duran varlıklann, 148.300 YTL'sini uzun sürede paraya çevrilebilir değerler, 158.060 
YTL'sini bağlı değerler oluşturmuştur. Uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerin; 

54.928 YTL'si maddi duran varlıkların net değerini, 
54.283 YTL'si maddi olmayan duran varlıkların net değerini, 
39.089 YTL'si diğer duran varlıkları, 

ifade etmektedir. 

2006 yılı sonunda 6.064.729 YTL kalıntı gösteren şirket kaynaklannın, % 3 oranında 
195.938 YTL'si yabancı kaynaklara, % 97 oranında 5.868.791 YTL'si öz kaynaklara aittir. 

Şirketin ödenmiş sermaye tutarı olan 1.500.000 YTL, sermaye ve kâr yedekleri tutan 
olan 2.661.026 YTL ile dönem net kârı olan 1.710.643 YTL toplamı ve borsada oluşan değer 
düşüklüğü 2.878 YTL'nin tenzili neticesi öz kaynakları toplamı 5.868.791 YTL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Öz kaynaklar bir önceki yıla göre %3,8 oranında 216.874 YTL artmıştır. 

Şirket varlıkları cari yılda % 2,2 oranında artış göstermiştir. Dönen varlıklan % 3,7 
oranında artarken duran varlıkları % 19 oranında azalış göstermiştir. 

- 3 6 6 -



IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2006 yılı İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulunun 
27.12.2005 tarih ve 2005/25 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen T.C. Ziraat Bankası yatınm fonları 
ile Başak Emeklilik yatırım fonları büyüklükleri, 2005 yılı Aralık ayı itibariyle mevcut 
büyüklüklerinin 2006 yılı içindeki tahmini getirilerinin ve beklenen müşteri girişlerinin 
toplanması suretiyle hesap edilmiştir. 

Bu ilkeler çerçevesinde hazırlanan 2006 yılı bütçesinde esas faaliyetlerle ilgili olarak; 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yatırım fonları yönetiminden 2 milyon YTL, Başak Emeklilik 
A.Ş.'nin bireysel emeklilik fonlarının yönetiminden 475,7 bin YTL ve diğer portföy yönetim 
gelirlerinden 190,8 bin YTL olmak üzere toplam 2,7 milyon YTL gelir elde edilmesi, buna 
karşılık 1,4 milyon YTL faaliyet gideri yapılması ve sonuçta 1,3 milyon YTL esas faaliyet 
kân elde edilmesi, 18 personel çalıştırılması ve 785,5 bin YTL harcama yapılması 
hedeflenmiştir. 

Bu hedeflere karşılık 2006 yılında; esas faaliyet konusu ile ilgili olarak 2,5 milyon 
YTL satış kân elde edilmiş, 1,2 milyon YTL faaliyet gideri yapılmış ve sonuçta 1,3 milyon 
YTL esas faaliyet kârı oluşmuştur. 1,1 milyon YTL tutarında diğer faaliyetlerden gelir ve 
karlann ve 295,9 bin YTL diğer faaliyetlerden gider ve zararların etkisiyle faaliyet kârı 2,1 
milyon YTL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle çalışan ortalama personel sayısı 
ise 12 kişi ve toplam personel harcaması, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den geçici olarak 
görevlendirilen 3 personele yapılan ödemelerle birlikte 594,9 bin YTL olmuştur. 

Şirketin faaliyet giderleri 1,6 milyon YTL olarak programlanmış ve %22 sapma ile 1,2 
milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğe göre sapma toplamda %22 olmakla birlikte ilan 
reklam giderlerinde %91, taşıt giderlerinde %54, haberleşme giderlerinde %44, bilgi işlem 
giderlerinde %40 ve temsil ağırlama giderlerinde %66 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Şirketin faaliyet giderlerinin %50'sini personel giderleri, %7'sini bilgi işlem giderleri, 
%9'unu amortisman ve tükenme paylan, %9'unu kira giderleri, %3'ünü danışmanlık ve 
denetim ücretleri, %12'sini vergi resim harç ve noter giderleri, %2'sini haberleşme giderleri 
ve kalan %8'ini de diğer başkaca giderler oluşturmuştur. Aynca 2006 yılında 295,9 bin YTL 
tutannda faaliyet dışı gider yapılmıştır. 

Şirkette tedarik işleri muhasebe ve idari işler biriminde görevli personel tarafından 
satın alma yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Fonun tüzel kişiliği olmamasına rağmen mal varlığı, kurucunun mal varlığından 
ayrılmaktadır. Yatınm fonlarının en önemli özelliği olan inançlı mülkiyet esası, yatırım 
fonlarının korunması ve yönetiminin bir güvenilir kişiye tevdi edilmesi ve bu kişi tarafından 
kendi mal varlığıyla kanştınlmaksızın yönetilmesidir. 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 28.02.2003 
tarihinde düzenlenen portföy yönetim sözleşmesine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim 
Kurulu'nun 21.01.2003 tarih ve 1 sıra no'lu kararı doğrultusunda Banka Yatırım Fonlarının 
yönetimi, 01.04.2003 tarihinden itibaren Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaya 
başlanmıştır. 

19.09.2003 tarihinde Başak Emeklilik A.Ş. ile yapılan sözleşme ile bu şirket 
tarafından kurulmuş olan 5 adet fonun yönetimi Ziraat Portföy Yönetim A.Ş.'ye verilmiştir. 
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T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2005 yılında kurulmuş olan 2 adet fonun da 
yönetimi 13.10.2004 tarihinde yapılan sözleşme ile Şirkete verilmiş ve 28.02.2005 ve 
21.3.2005 tarihlerinden itibaren Şirket tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 

Ziraat Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin 4.12.2006 tarih ve 2006718-39 sayılı kararı 
ile kendilerinin kurucusu bulunduğu 4 adet yatırım fonunun yönetimi de Şirkete verilmiş ve 
08.02.2007 tarihinde sözleşme düzenlenmiştir. 

31.12.2006 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen ve 
kurucusu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olan yatırım fonları ve kurucusu Başak Emeklilik A.Ş. 
olan emeklilik fonlarının kuruluş sermayeleri, halka arz tarihleri, dolaşımdaki pay sayıları ile 
portföy büyüklükleri, doluluk oranları geçmiş yıl değerleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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2006 yılında Şirketin yönettiği T.C. Ziraat Bankası fonlarının toplam portföy 
büyüklüğü geçen yıla göre %24 oranında 416,1 milyon YTL azalmıştır. Başak Emeklilik 
A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların portföy büyüklüğü ise geçen yıla göre %130 oranında 95,5 
milyon YTL artmıştır. Toplam portföy büyüklüğünde ise geçen yıla göre %17 oranında 312,1 
milyon YTL azalma meydana gelmiştir. 

2006 yılında yatırm fonu getirilerinin, öncelikli altarnatifı olabilecek mevduat 
getirişinin gerisinde kalması, yatırım fonlarının büyümesine engel olduğu gibi gerilemelerine 
de neden olmuştur. 

Dolaşımdaki pay sayısına göre hesap edilen doluluk oranlarına bakıldığında; T.C. 
Ziraat Bankası fonlannın tümünün doluluk oranlarının geçen yıla göre düştüğü, Başak 
Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların doluluk oranlarının ise yükseldiği 
görülmektedir. 

Şirketin yönettiği fonların 2006 yılı büyüklüğü toplam 1.518.782.774 YTL düzeyinde 
olup, % 86,90'ının T.C. Ziraat Bankası, % 11,Tinin Başak Emeklilik A.Ş. fonlan ve 
% 2'sinin de özel bireysel portföyden oluştuğu görülmektedir. 

TCZB B Tipi Likit Fonu dışında genelde fonların doluluk oranlan düşük 
bulunmaktadır. 

Yönetilen fonlara 2005 ve 2006 yıllarında tahakkuk ettirilen ve fon bünyesinden 
ödenen yönetim ücretlerine ilişkin aynntılı bilgi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
Yatırım Fonları 

2005 2006 Değişim oranı 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
Yatırım Fonları 

Yönetim 
ücretleri 

YTL 

Ziraat 
Portföy 
yönetim 

ücreti 
YTL 

Yönetim 
ücretleri 

YTL 

Ziraat 
Portföy 
yönetim 

ücreti 
YTL 

Yönetim 
ücretleri 

% 

Ziraat 
Portföy 
yönetim 

ücreti 
% 

A-Ziraat Bankası Yat. Fonları 
A Tipi Değişken Fon 198.699 5.901 192.947 5.788 (3) (2) 
A Tipi Karma Fon 53.889 1.577 54.283 1.629 1 3 
A Tipi İMKB Ulusal 30 End. 
Fon 

19.656 721 95.226 2.857 384 296 

A Tipi Değişken Başak Fon 5.416 306 85.383 2.561 1.476 737 
B Tipi Değişken Fon 639.773 19.436 348.214 10.446 (46) (46) 
B Tipi Likit Fon 58.519.254 1.788.758 57.203.021 1.716.091 (2) (4) 
B-Tipi Tahvil Bono Fonu 3.564.875 109.355 2.510.913 75.327 (30) (31) 

TOPLAM (A) 63 .001.564 1.926.054 60.489.988 1.814.700 (4) (6) 
B-Başak Emeklilik Yat. 
Fonları 
Kamu Borçlanma Emeklilik YF 692.635 80.480 3.273.023 363.669 373 352 
Esnek Emeklilik YF 60.478 7.181 414.962 46.107 586 542 
Kamu Borç. Döviz Emeklilik 
YF 

59.788 7.271 164.249 18.250 175 151 

Likit Kamu Emeklilik YF 92.945 11.053 274.540 30.504 195 176 
Büyüme Amaçlı H. 
Snd.Emkl.YF 

69.624 8.226 386.698 42.966 455 422 

TOPLAM (B) 975.470 114.211 4.513.472 501.497 363 339 
C-Ozel portföy - 51.482 - 139.310 - 171 

Genel Toplam 63.977.034 2.091.747 65.003.460 2.455.507 2 17 
Bankanın yatınm fonu için günlük portföy büyüklüğünün yüzbinde 10'unun yüzde 3'ü Emeklilik fonlan için; günlük portföy büyüklüğünün 
yüzbinde 10'unun 1/9'u 
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T.C. Ziraat Bankası Yatırım Fonlarının toplam değeri büyüklüğüne bağlı olarak 
yönetim gelirlerinin; %73,9'u T.C. Ziraat Bankası yatırım fonlarından, %20,4'ü Başak 
Emekliliş A.Ş. fonlarından ve %5,7'si de özel portföyden sağlanmıştır. 

T.C. Ziraat Bankası Yatırım Fonları üzerinden Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. adına 
2005 ve 2006 yılları itibariyle tahakkuk eden yönetim ücretleri fon bazında ayrıntılı olarak 
gösterilmiş olup, toplamda fon yönetim ücretleri geçen yıla göre % 17,4 oranında artmıştır. 
2006 yılı yönetim ücretlerinin %69,9'u B Tipi Likit Fon üzerinden sağlanmıştır. 

2005 yılına göre yönetilen T.C. Ziraat Bankası yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 
düşmüş, Başak Emeklilik fonlannın portföy büyüklükleri ise artmıştır. Yukarıda açıklandığı 
üzere, emeklilik fonlanndan alınan yönetim komisyonu, Banka fonlarına göre daha yüksek 
olduğundan, toplam portföy büyüklüğü geçen yıla göre azalmasına rağmen emeklilik 
fonlarının portföy büyüklüğündeki önemli artışın etkisi ile Şirketin sağladığı portföy yönetim 
gelirleri artış göstermiştir. 

Emeklilik fonlan üzerinden tahakkuk eden ve şirket payına düşen yönetim ücreti, 
geçen yıla göre toplamda % 339 oranında artış göstermiştir. Esas itibariyle Emeklilik 
fonlarından alınan yönetim ücretlerinin de 1/6'dan 1/9'a düşürülmüş olmasına rağmen bu 
ölçüde yüksek oluşu, geçen yıl çok düşük seviyede olan fon doluluk oranlarının artışından 
kaynaklanmıştır. 

Tahakkuk ettirilen fon yönetim ücretlerinden 1.926.054 YTL'si T.C. Ziraat Bankası 
fon yönetim ücretlerinden, 114.211 YTL'si Başak Emeklilik fon yönetimi ücreti ve 51.482 
YTL'si de özel fondan olmak üzere Şirketin toplam 2.091.747 YTL komisyon geliri elde 
ettiği belirlenmiştir. 

Şirketin kurumsal yatırımcılar (12 adet fon) adına yönettiği portföyün rayiç değerlere 
göre büyüklüğü 2003 yılında 1,2 milyar YTL iken, 2004 yılında anılan rakam %33 oranında 
bir artışla 1,6 milyar YTL olarak gerçekleşmiş, 2005 yılında ise anılan büyüklük %12,7 
artışla 1,8 milyar YTL olmuştur. Bu büyüklük 2006 yılında 1,5 milyar YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şirket 233 sayılı KHK'ye tabi olmadığından İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu 
İktisadi Kuruluşları için belirlenen hedeflere tabi değildir. Buna rağmen Şirket bir ticari 
işletme olduğu için verimlilik, kârlılık ve iktisadilik ilkelerine bağlı çalışmak, Şirket öz 
sermayesi ile fon kaynaklannı en iyi şekilde idare etmekle yükümlüdür. 

Şirket satışlarının maliyeti, net satışların % 91,02'si, faaliyet giderleri de net 
satışlarının % 4,27'sidir. Satışların maliyetleri toplamı olan satış maliyetleri ile faaliyet 
giderleri toplamı net satışların % 95,29'u oranında gerçekleşmiştir. Dönem sonunda 
gerçekleşen faaliyet kârı net satışlann % 7,60'ı düzeyindedir. Şirket gerçekleştirdiği her 
birim satış karşılığında % 7,60 oranında faaliyet kârı elde etmiştir. Önceki yıla göre birim 
karının yükselişi net satışların düşmesine karşılık elde edilen komisyon gelirlerinin 
yükselmesinden kaynaklanmıştır. 
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V-ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Yönetilen fonlann çok düşük düzeyde olan doluluk oranlarının artırılması için 
kumcular nezdinde girişimde bulunulması yanında başkaca kurumsal ve bireysel portföylerle 
yönetilen fon büyüklüklerinin artınlmasma çaba gösterilmesi. 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu Raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

- Şirketin, 13.02.2002-18.10.2004 tarihleri arasındaki iş ve işlemleri ana statü 
hükümleri gereği ana kuruluş T.C.Ziraat Bankası müfettişlerince denetlenmiş olup, bu 
tarihten sonraki iş ve işlemleri teftişe tabi tutulmamıştır. Şirketin teftişi yapılmamış olan 
yıllara ait iş ve işlemlerinin daha fazla geciktirilmeden T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulunca 
teftişe tabi tutulması. 

SONUÇ: 

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 30.04.2007 tarihindeki kendi Genel Kurulu'nda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 2.139.517,97 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

(VUK'a GÖRE DÜZENLENMİŞ) 

Önceki Dönem Cari Dönem 
AKTİF 2005 2006 

I- DONEN VARLIKLAR 5.550.761,36 5.758.369,52 
A - Hazır Değerler 505,84 1.222.514,65 

1- Kasa 296,94 318,23 
2- Bankalar 208,90 1.222.196,42 
3- Diğer Hazır Değerler 

B- Menkul Kıymetler 5.363.341,53 4.347.128,62 
1- Hisse Senetleri 
2- Özel Kesim Tah . Sen. ve Bono. 
3- Kamu Kesim Tah . Sen. ve Bono. 5.363.341,53 4.347.128,62 
4- Diğer Menkul Kıymetler 
5- Men. Kıy. Değer Düş. Karş.(-) 

C - Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0 186.387,66 
1- Alıcılar 
2- Alacak Senetleri 
3- Veri len depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Kısa Vadeli Tic.Alacaklar 186.387,66 
5- Alacak reeskontu (-) 
6- Şüphel i Alacaklar 
7- Şüphel i Alacaklar Karşılığı (-) 

D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar 185.702,70 2.137,09 
1- Ortaklardan Alacaklar 
2- İştiraklerden Alacaklar 
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Kısa Vadel i Diğer Alacaklar 185.702,70 2.137,09 
5 Borsa Para Piyasasından Alacaklar 21.532.551,64 30.121.864,07 
6-Borsa Para Piyasa.Alac.Müşt. (21.532.551,64) (30.121.864,07) 
7- Alacak Reeskontu (-) 
8- Şüphel i Alacaklar Karşılığı (-) 

E- Stoklar 1.211,29 201,50 
1- İlk Madde ve Malzeme 
2- Yarı Mamuller 
3- Ara Mamuller 
4- Mamuller 
5- Emtia 
6- Diğer Stoklar 
7- Stok Değer Düşük. Karşılığı (-) 
8- Veri len Sipariş Avansları 1.211,29 201,50 

F- Diğer Dönen Varlıklar 0 0 
1-Gelecek Aylara Ait Giderler 

2-Gegci Vergi Hesabı 
3-Peşin Ödenen Verqiler 

II- DURAN VARLIKLAR 378.073,64 306.359,77 
A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 

1- Alıcılar 
2- Alacak Senetleri 
3- Veri len depozito ve Teminatlar 
4- Dlğ.Uzun Vadel i Tic. Alacaklar 
5- Alacak reeskontu (-) 
6- Şüphel i Alacaklar Karşılığı (-) 

B Diğer Uzun Vadeli Alacaklar O 0 
1- Ortaklardan Alacaklar 
2- İştiraklerden Alacaklar 
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 
S- Alacak Reeskontu (-) 
6- Şüphel i Alacaklar Karşılığı (-) 

C - Finansal Duran Varlıklar 137.352,00 158.060,00 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 137.352,00 158.060,00 
2- Bağlı Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler Sermaye Taahhütler i (-) 
S- İştirakler Değ. Düşük. Karşılığı (-) 
6- Bağlı Ortaklıklar 
7- Bağlı Ortak.Ser.Taahütleri (-) 
8- Bağlı Ortak.Değ. Düş. Karş.(-) 
9- Diğer Finansal Duran Varlıklar 

D- Maddi Duran Varlıklar 90.286,49 54.928,02 
1- Arazi ve Arsalar 
2- Yerüstü ve Yer a l t Düzenlen 
3- Binalar 
4- Makine Tesis ve Cihazlar 53.518,96 55.935,43 
S- Taşıt Araç ve Gereçleri 43.757,26 43.757,26 
6- Döşeme ve Demirbaşlar 84.749,30 84.750,30 
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 
8- Birikmiş Amort ismanlar (-) (91.739,03) (129.514,97) 
9- Yapı lmakta Olan Yaörımiar 

10- Veri len Sipariş Avansları 
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.086,47 54.282,86 

1- Kuruluş ve Teşki lat lanma Gid . 
2- Haklar 
3- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
4- Diğer Maddi Olmayan Duran V.(Net) 108.086,47 54.282,86 
5- Veri len Avanslar 

F- Diğer Duran Varlıklar 42.348,68 39.088,89 
1-Gel.Yıl.Giderleri 42.348,68 39.088,89 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 5.928.835,00 5.928.835,00 6.064.729,29 6.064.729,29 
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Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

( V U K a GÖRE DÜZENLENMİŞ) 
[ Y T L 2 

PASİF Önceki Dönem Cari Dönem 
2005 2006 

I- KISA VADELİ BORÇLAR 242.680,75 153.344,35 

A- Finansal Borçlar 0 0 
1- Banka Kredileri 
2- U. V a d . Kredi.anapara Tak. ve Faiz 
3- Tahvil Anapara Taksit, ve Faizleri 
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 
5- Diğer Finansal Borçlar 

B- Ticari Borçlar 34.621.83 2.017,41 
1- Saba la r 
2- Borç Senetleri 
3 - Alınan Depozito ve Teminatlar 
4 - Diğer Ticari Borçlar 34.621,83 2.017,41 
S- Borç Reeskontu (-) 

C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 35.219,80 29.598,08 
1- Ortaklara Borçlar 
2- İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4- Ödenecek Giderler 
5- Öden. Vergi , Harç ve Dlğ. Kesinti. 
6- Ertelenen Takside Bağ.Devi.Alac. 34.993,71 29.598,08 

7- Kısa Vadeli Diğer Borçlar 226,09 
8- Borç Reeskontu (-) 

D- Alınan Sipariş Avansları 0 0 
E- Borç ve Gider Karşılıktan 172.839,12 121.728,86 

1- Vergi Karşılıkları 643.767,21 428.874,61 
2- Dönem Karından Peşin Ödenen Vergi (-) (474.032,00) (316.876,75) 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.103,91 9.731,00 

II- UZUN VADELİ BORÇLAR 34.237,12 42.594,18 

A- Finansal Borçlar 0 0 
1- Banka Kredileri 
2- Çıkarılmış Tahvil ler 
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 
4- Diğer Finansal Borçlar 

B- Ticari Borçlar 0 0 
1- Saba la r 
2- Borç Senetieri 
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Ticari Borçlar 
5- Borç Reeskontu (-) 

C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
1- Ortaklara Borçlar 
2- İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4- Ertel.ve takside Bağ.Dev.Alacak. 
5- Uzun Vadeli Diğer Borçlar 
6- Borç Reeskontu (-) 

D- Alınan Sipariş Avanstan 0 0 
E- Borç ve Gider Karşılıktan 34.237,12 42.594,18 

1- Kıdem Tazminab Karşılıkları 34.237,12 42.594,18 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

III- ÖZ SERMAYE 5.651.917,13 5.868.790,76 

A- Sermaye 1.500.000,00 1.500.000,00 
B- Sermaye Tahhütleri (-) 
C- Emisyon Primi 
D- Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.112,00 (2.878,00) 

1- Duran Varlıklardakl Değer Artışı 
2 - İştiraklerdekl Değer Artışı 
3- Borsa'da Oluşan Değer Artışı 11.112,00 (2.878,00) 

E- Yedekler 2.520.547,42 2.661.025,40 
1- Yasal Yedekler 920.913,58 1.061.391,56 
2- Statü Yedekleri 
3- Özel Yedekler 
4- Olağanüstü Yedek 735.003,77 735.003,77 
5- Maliyet Artış Fonu 
6- Serm.Ek.İşt .His.ve Gayr im.Sat.Kaz. 
7- Özkaynak Enfl. Düz. Olumlu Farkları 864.630,07 864.630,07 

F- Net Dönem Kan 1.620.257,71 1.710.643,36 
G - Dönem Zararı (-) 
I- Geçmiş Yıllar Zararlan (-) 0 

1- 2003 Yılı Zaran 
2- Yılı Zaran 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 5.928.835,00 5.928.835,00 6.064.729,29 6.064.729,29 
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Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

(VUK'a Göre Düzenlenmiş) 
, (YTl) 

GELİR VE GİDERLER Önceki Dönem 

2005 

Cari Dönem 

2006 

A- BRÜT SATIŞLAR 

1- Hisse senetleri ve Geçici İlmühaber Satışları 

2- Özel Kesim Tahvil Satışlan 

3- Finansman Bonosu Satışları 

4- Diğer Özel Kesim Senet ve Bono Satışları 

5- Devlet Tahvili Satışları 

6- Hazine Bonosu Satışları 

7- Diğer Kamu Kesimi Senet ve Bono Satışları 

8- Diğer Menkul Kıymet Satışları" 

9- Yönetim Komisyonları 

10- Diğer Hizmet Satışları 

84.941.982,16 

2.669.715,86 

2.091.747,05 

89.703.445,07 

24.162.488,28 

1.491.829,44 

2.455.506,52 

28.109.824,24 

B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 

1- Satış Iskontoları (-) 
! 2- Diğer İndirimler (-) 

C- NET SATIŞLAR 89.703.445,07 28.109.824,24 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (87.394.387,19) (25.587.443,11) 

BRÜT SATIŞ KARI veya (ZARARI) 2.309.057,88 2.522.381,13 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (1.188.911,85) (1.200.340,06) 

1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 

2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 

3- Genel Yönetim Giderleri (-) 

(3.893,94) 

(54,43) 

(1.184.963,48) 

(3.816,69) 

(49,90) 

(1.196.473,88) 

ESAS FAALİYET KARI veya (ZARARI) 1.120.146,03 1.322.041,07 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER ve 
KARLAR 1.155.214,85 1.112.127,48 

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 

2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

3- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 

4- Faaliyetle İlqili Diğer Gelirler ve Karlar 

1.039.938,96 

115.275,89 

893.827,79 

218.299,69 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER ve ZARAR. 
(-) (10.396,46) (295.895,33) 

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0 

1- Kısa Vadeli borçlanma Giderleri (-) 

2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 
FAALİYET KARI veya ZARARI 2.264.964,42 2.138.273,22 

I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER ve KARLAR 88,71 1.247,11 

1- Konusu Kalmayan Karşılıklar 

2- Önceki Donem Gelir ve Karlan 

3- Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 

0 

88,71 

1.152,00 

95,11 

3- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR(-) (1.028,21) (2,36) 

1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 

2- Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (1.028,21) (2,36) 

DÖNEM KARI veya (ZARARI) 2.264.024,92 2.139.517,97 

K- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.(-) 643.767,21 428.874,61 

NET DÖNEM KARI veya (ZARARI) 1.620.257,71 1.710.643,36 
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SAYI: 19 
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI VE ÖDEME 

SİSTEMLERİ A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'nin 2006 yılına ait 
hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 22/05/2008 tarihli 22'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 

Bileşim Ziraat-Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ilk olarak 
% 49'u T.C. Ziraat Bankası'na, % 20'si Ziraat Bankası Personel Vakfına, %15'i Başak 
Sigorta A.Ş.'ye, %15'i Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'ye ve % l'i Başak Depoculuk A.Ş.'ye 
ait olmak üzere 10 bin YTL sermaye ile Ziraat Dış Ticaret İthalat İhracat Pazarlama ve 
Taahhüt A.Ş. unvanı ile 19.10.1995 tarihinde kurulmuştur. 

Şirketin kuruluş amacı, her türlü tarımsal ve hayvansal gıda üretimi ve ticareti olarak 
belirlenmiştir. 

Şirket'in sermayesi 20.04.2001 tarihli Genel Kurul karan ile 1 trilyon liraya (1 milyon 
YTL) yükseltilmiş olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye artışında Şirket ortakları ve ortaklık 
hisse payları değişmemiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 20.08.2002 tarih, 17/204 sayılı kararı 
ile Şirketteki sermaye payından % 24 oranında 240 bin YTL'lik kısmın nominal değer 
üzerinden T. Halk Bankası A.Ş.'ye devredilmesi kabul edilmiş, 25.09.2002 tarihinde 
tamamlanan devir işlemi, Şirket Yönetim Kurulunun 02.10.2002 tarih ve 2002/81 sayılı 
kararı ile de onaylanmıştır. 

01.11.2002 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Şirketin unvanı 
Bileşim Ziraat-Halk Alternatif Dağıtım Kanallan ve Ödeme Sistemleri A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir. 

Şirket unvanı 22.04.2004 tarihli olağan genel kurulunda "Bileşim Alternatif Dağıtım 
Kanalları ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş, Ana Sözleşmenin Şirket 
unvanı ile ilgili 3 üncü maddesinin değişikliği 14.05.2004 tarihli ve 6050 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., Başak Sigorta A.Ş., Başak Depoculuk 
A.Ş., T.C. Ziraat Bankası Personel Vakfı ve Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'nin sahip olduğu 
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Şirtetteki kamu payı % 50'nin üzerinde olduğundan, Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve 
Ödeme Sistemleri A.Ş., TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 25.11.1992 tarih 
ve 40 sayılı kararı uyannca, BYDK tarafından denetlenmeye başlanmıştır. 

2006 yılında Başak Sigorta ve Başak Depoculuk A.Ş.'nin özelleştirilmesinden sonra 
da sermayesinin % 50'sinden fazlası doğrudan ve dolaylı olarak kamu kuruluşlarına ait 
bulunmasından dolayı Şirketteki TBMM denetimi ve dolayısıyla YDK denetimi devam 
etmiştir. 

Şirket 2006 yılında da hizmet verdiği kurumlann hedeflerine ve piyasa ihtiyaçlanna 
uygun olarak şube dışı dağıtım kanalları ile ödeme sistemlerinin projelendirilmesi, 
geliştirilmesi ve uluslararası endüstriyel standartlarla operasyonel alt yapısının oluşturulması 
yönündeki faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu kapsamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk 
Bankası A.Ş. ve Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.'ye kredi kartı, banka kartı, üye işyeri ve 
ATM hizmetlerini, bu kuruluşlarla yapılan protokol hükümleri çerçevesinde yerine 
getirmiştir. 

Şirket'in son 5 yıllık yıllan faaliyet sonuçlan aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 2002 

Enflasyona 
uyarlanmış 
2003 

Enflasyona 
uyarlanmış 

2004 2005 2006 

Son iki 
y i 

Farkı 

A r t ı ş 
veya 

azalış 
% 

Esas Sermaye Bin YTL 1.000 5.259 2.196 2.196,0 2.196,0 0,0 0,0 

Ödenmiş sermaye 1.000 1.000 1.000 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 

Özkaynaklar 1.617,10 2.297,90 2.810,80 2.847,5 4.425,6 1.578,1 0,6 

Yabancı kaynaklar 1.175,70 2.336,90 1.763,70 2.839,5 3.348,6 509,1 0,2 

Sabit kıymetler ( Edinme değeri) 922,9 1.543,30 1.923,20 2.304,0 2.474,7 170,7 0,1 

Sabit kıymetler birikmiş amortismanı 412,7 820,7 963,8 1.413,3 1.678,4 265,1 0,2 

Tüm alım tutan " 6.210,2 10.091,2 3.881,0 62,5 

Hizmet verilen kredi kartı Adet 2.064 2.043,0 -21,0 0,0 

Hizmet verilen banka kartı 12.877 14.648,0 1.771,0 0,1 

Hizmet verilen ATM 2.4580 2.827,0 369,0 0,2 

Hizmet verilen POS 27.3490 28.070,0 721,0 0,0 

Gelen çağrı Bin adet 1.767,8 2.130,9 363,1 0,2 

Giden çağrı 851,3 1.247,7 396,4 0,5 

Personel (ortalama) Kişi 182 276 249 256,0 280,0 24,0 0,1 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 5.104,9 8.418,3 8.958,7 10.626,4 10.884,6 258,2 0,0 

Cari yıla ilişkin : 

- Personel için yapılan giderler 4.096 6.054 6.466 7.502 10.884,6 3.382,6 0,5 

- Personel başına aylık ortalama 
gider 

2,3 2,5 2,6 3,1 3,2 0,1 0,0 

Toplam gelirler 14.079,8 22.205,8 24.517,7 26.621,7 36.965,0 10.343,3 0,4 

Toplam giderler 13.944,5 21.856,6 23.702,0 24.487,8 33.024,5 8.536,7 0,3 

Tahakkuk eden vergiler 

Dönem karına ilişkin vergi ve yasal 
yük. 

« 51,9 252,8 365,8 

2.481,7 

427,6 

3.150,7 

639,2 

669 

211,6 
27,0 

0,5 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatları ile) 5.814 9.427 10.460 11.326 14.616..2 3.290,2 29,0 

GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatları ile ) 6.768 10.982 12.168 13.250 17.127,3 3.877,3 29,3 

GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatları ile ) 6.768 10.982 12.168 13.250 17.801,4 4.551,4 34,3 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak 
yönünden) 
Ekonomik Kârlılık 

% 

% 

8,4 

8,4 

9,7 

34,9 

8,1 

81,5 

23,7 

91,4 

60,0 

264,4 

36,3 

173,0 

1,5 

1,9 

Faaliyet kân Bin YTL 26,1 115,4 231,5 674,5 2.466,1 1.791,6 2,7 

Dönem kârı 135,3 349,2 815,7 914,9 2.643,9 1.729,0 1,9 

Bilanço kân " 83,4 96,4 449,9 487,3 2.004,7 1.517,4 3,1 

Faaliyetlerinin büyük bir bölümü, kredi ve banka kartları ile ilgili işlemleri yürütmek 
olan Şirket işlerinin önemli bölümü T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'ye 
yöneliktir. 

Şirket faaliyeti kapsamındaki T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.'nin 
aktif büyüklükleri toplamı sektörün % 21,9'unu, toplam mevduat açısından ise sektörün % 
27,8'ini teşkil etmesine rağmen, bu iki bankanın; 2006 yılı sonu itibariyle ATM'de % 17, 
POS'ta % 2,1, kredi kartında % 6,2 ve banka kartında % 27,4 pazar payının bulunduğu 
görülmektedir. Bu oranlar dikkate alındığında; Şirketin hizmet verdiği bankaların kredi 
kartlarındaki % 6,2 ve POS'taki % 2,1 oranındaki Pazar payı düşük düzeyde görülmektedir. 
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Şirket faaliyetlerinin ve gelirinin arttırılmasını teminen, 
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- Şirket'in hizmet verdiği T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. ile 
işbirliği yapılarak bu bankaların banka kartları ve kredi kartları Pazar payının artırılması 
suretiyle Şirketin de iş hacminin artırılmasına, 

- Faaliyet alanının Şirket ortağı durumundaki bankalarla sınırlı tutulmayarak 
genişletilmesine, 

çalışılmalıdır. 

II-İDARİ BÜNYE : 

T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Bankası ile ilgili olarak 15.11.2000 
tarihinde çıkarılan 4603 sayılı Kanunla özelleştirme sürecine giren T.C. Ziraat Bankası ile T. 
Halk Bankası bir ortak yönetim kurulu tarafından yönetilmeye başlanılmıştır. Bu meyanda her 
iki bankanın kredi ve banka kartları ile sistem hizmetlerinin kurulacak ortak şirketler 
tarafından karşılanmasının daha rantabl ve ekonomik olacağı düşüncesinden hareketle T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile bu Banka'nın Şirketteki % 24 oranındaki 240 
milyar liralık (240 bin YTL) ortaklık payının nominal değer üzerinden T. Halk Bankası 
A.Ş.'ne devredilmesi kabul edilerek devir işlemi yapılmış ve bu işlem Şirket Yönetim 
Kurulunun 02.10.2002 tarih ve 2002/81 sayılı kararı ile onanmıştır. 

01.11.2002 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında unvanı "Bileşim 
Ziraat-Halk Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.) olarak 
değiştirilen Şirketin 1 milyon YTL olan sermayesinde o gün için; T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş.'nin % 25, T. Halk Bankası A.Ş.'nin % 24, T.C. Ziraat Bankası Personel Vakfının % 20, 
Başak Sigorta A.Ş.'nin % 15 ve Başak Depoculuk A.Ş.'nin de % 1 oranında hissesi 
bulunmaktadır. 

Bileşim A.Ş.'deki kamu payı % 49'u doğrudan ve % 15'i dolaylı olmak üzere % 50 
oranını aştığından TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun 25.11.1992 tarih ve 
40 sayılı kararı uyarınca Bileşim Ziraat-Halk Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş. TBMM'nin 
dolayısıyla da YDK'nın denetimine girmiştir. 

Ana sözleşmenin 4 üncü maddesinde, Şirketin merkezinin İstanbul'da bulunduğu ve 
Yönetim Kurulunun lüzum ve ihtiyaç görmesi halinde Türkiye'nin her yerinde ve yabancı 
ülkelerde şube, temsilcilik ve irtibat bürolan açabileceği belirtilmiştir. 

Şirketin merkez teşkilatı dışında 14 il'de hizmet birimi oluşturulmuştur. 

2006 yılında Şirketin teşkilat yapısı esas itibariyle korunmuş olmakla birlikte yönetim 
kurulunun 29.11.2006 tarih ve 14/4 sayılı karan ile Eskişehir, Konya ve Van'da ATM hizmet 
birimi oluşturulmuştur. 

Şirkette 2006 yılında 351 kişinin çalıştırılması programlanmış olmasına karşın yıl 
sonu itibariyle çalışan personel sayısı, geçen yıla göre 36 kişi artarak 296 kişi olarak 
gerçekleşmiştir. 

Çalışan personelin tamamı İş Kanununa göre istihdam edilmekle birlikte, geçmiş 
yıllardaki hizmetleri itibariyle sosyal güvenlik açısından SSK yanında T.C. Emekli Sandığı ve 
özel emekli vakfına tabbi personel bulunmaktadır. 

Yüklenici işçileri, kadrolu personel dışında Şirkette yürütülmekte olan, uzmanlık 
gerektirmeyen, iş yoğunluğu artan dönemlerde ve hizmet verilen bankaların politikalan 
doğrultusunda dönemsel olarak ek istihdam gerektiren işlerin yapılabilmesi için Yönetim 
Kurulunca belirlenen sayıda pazarlık usulü ile hizmet satın alınması yöntemiyle 



çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılan yüklenici işçilerinin 28'i kısmi zamanlı, 91'i de 
tam zamanlı statüde çalıştırılmıştır. 

Şirket bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinden T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ne ait olanların Fintek A.Ş.'ye, T. Halk Bankası A.Ş.'ye ait olanların ise bu 
Bankaya devredilmesine ilişkin 05.09.2005 tarih, 4 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında 
Şirkette bu işlerle görevli 10 personel 31.10.2005 tarihinde Fintek A.Ş.'ye devredilmiştir. Bu 
kapsamda 11 personelin T. Halk Bankası A.Ş.'ye devir işlemi ise 28.02.2006 tarihinde 
gerçekleşmiştir. 

2006 yılında personele yapılan toplam harcama, geçen yıla göre % 13 oranında 1,2 
milyon YTL artarak 10,9 milyon YTL'ye yükselmiştir. 

Şirket yönetim kurulunun 30.6.2006 tarih ve 8 nolu karan ile toplam personel 
harcamasının % 7'sini geçmemek ve 1.7.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, kişisel 
performanslar dikkate alınmak suretiyle genel müdürlükçe personel bazında ücret artışı 
uygulanması kararlaştırılmış ve % 4-% 9 aralığında uygulanmıştır. 

Personele 2006 yılında yapılan toplam sosyal giderler 2005 yılına göre %18 oranında 
505,3 bin YTL artarak 3,3 Milyon YTL'ye yükselmiştir. 

Cari yılla ilgili olarak yapılan sosyal giderlerin en önemli bölümünü Sosyal Sigortalar 
Pirimi işveren payı, yedirme yardımı, sağlık giderleri ve taşıma harcamalan teşkil etmiştir. 

2006 yılında yönetim kurulunun 11.8.2006 tarih ve 2006/10 sayılı kararı 
doğrultusunda; personelin kendisi ile eş ve çocukları Başak Sigorta A.Ş.'ye sağlık sigortası 
yaptırılmış ve 514,2 bin YTL prim ödenmiştir. 

HI-MALİ BÜNYE : 

Şirketin kaynak ve varlıkları toplamı, bir önceki yıla göre % 39,7 oranında 2.087.213 
YTL artarak 7.774.219 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketin 2006 yılında kullandığı varlıklar toplamı 7.774.219 YTL'nin; % 68 oranında 
5.311.899 YTL'si dönen varlıklara, % 32 oranında 2.462.320 YTL'si duran varlıklara aittir. 

Duran varlıkların, 1.588.002 YTL'sini uzun sürede paraya çevrilebilir değerler, 
874.318 YTL'sini önceki yılda olduğu gibi bağlı değerler oluşturmuştur. Uzun sürede paraya 
çevrilebilir değerlerin; 

796.252 YTL'si maddi duran varlıklann net değerini, 
353.388 YTL'si maddi olmayan duran varlıkların net değerini, 
438.362 YTL'si gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları ile verilen 

depozitoları, 
ifade etmektedir. 

2006 yılı sonunda 7.774.219 YTL tutanndaki Şirket kaynaklannın; % 43 oranında 
3.348.653 YTL'si yabancı kaynaklara, % 57 oranında 4.425.565 YTL'si öz kaynaklara aittir. 
Yabancı kaynakların büyük orandaki tutarı Şirketin yasal olarak ayırmak zorunda olduğu 
karşılıklara ilişkindir. 

Şirketin ödenmiş sermaye tutarı olan 1.000.000 YTL, sermaye ve kâr yedekleri tutan 
olan 224.611 YTL, dönem net kân olan 2.004.682 YTL ve sermaye düzeltmesi olumlu 
farkları olan 1.196.272 YTL'nin toplamı neticesi öz kaynakları 4.425.565 YTL düzeyinde 
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gerçekleşmiştir. Öz kaynaklar bir önceki yıla göre 1.578.021 YTL ile % 55,4 oranında 
artmıştır. 

Şirket varlıkları cari yılda % 36,7 oranında artış göstermiştir. Dönen varlıkları % 65 
oranında artarken duran varlıkları % 0,3 oranında azalış göstermiştir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 04.08.1995 tarihinde 
kurulmuş olup, 2006 yılında 10. faaliyet yılını tamamlamıştır. 2006 yılı İşletme Bütçesi, 
Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.12.2005 tarih 2005/20-1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

1998 yılından beri kartlı hizmet sektöründe faaliyet gösteren Şirket, 2005 yılında 
olduğu gibi 2006 yılında da sektördeki öncü konumunu korumak amacıyla teknolojik 
yatırımlarının yanı sıra, yeni müşteri kazanma ve yeni hizmet sunumu çalışmalarına etkin bir 
şekilde devam etmeyi planlamıştır. Bu çerçevede, Bankalara hizmet standardını koruyarak 
kesintisiz hizmet vermek hedefine yönelik olarak hazırlanan bütçede, 2006 yılı başından 
itibaren hizmet gelirlerinde birim fiyat bazlı yapılanmaya gidilmesi öngörülmüştür. 

Şirketin 2006 yılı giderleri bir önceki yıla göre % 33,5 oranında 8,6 milyon YTL 
artarak 34,3 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin plastik kart gideri olan ilk madde ve 
malzeme gideri, önceki yıla göre 2,6 milyon YTL ile % 261 oranında artmış ve bütçe 
ödeneğine göre % 103 fazlası ile 3,6 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin personel 
giderleri önceki yıla göre % 13,8 oranında artarak 12,1 milyon YTL olmuştur. 

Şirkette tedarik işleri, 2006 yılında destek hizmetleri grubuna bağlı olarak çalışan satın 
alma birimi tarafından, satın alma yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin satın alma yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde; istisnalar dışında ihalelerin 
genel kapalı teklif isteme usulü ile yapılması esas olmakla birlikte 2006 yılında değişik 
tutarlarda 239 adet alım işleminin tamamına yakınının davetle pazarlık usulü yapılan ihale ile 
gerçekleştirilmiş olduğu görülmüştür. 

Şirket, aşağıda ana başlıklar altında belirtilen hizmetlerin tamamı ve bir kısmı ile T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., Turksh Ziraat Bank Bosnia d.d., Ziraat Yatınm 
Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye destek vermektedir. 

Şirketin faaliyetleri; 
-Kart basım, 
-Veri girişi, 
-Arka büro faaliyetleri, 
-Tahsis ve takip, 
-Güvenlik, 
-Chargebek, 
-Kart ve ekstre gönderme, 
-Banka muhasebesi, 
-Takas operasyonu, 
-ATM yönetimi, 
-Üye iş yeri ve POS yönetimi, 
-Bilgi teknolojileri, 
-Gelen çağrı, 
-Dış arama bölümü, 
-Tahsilat, 
-E-Mail koordinasyon, 
-Eğitim, kalite, 
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-Uygulama destek, 
olarak kendini göstermektedir. 

Şirket faaliyeti kapsamındaki T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin 
aktif büyüklükleri toplamı sektörün % 21,9'unu, toplam mevduat açısından ise sektörün % 
27,8'ini teşkil etmesine rağmen, bu iki bankanın; 2006 yılı sonu itibariyle ATM'de % 17, 
POS'ta % 2,1, kredi kartında %6,2 ve banka kartında %27,4 pazar payının bulunduğu 
görülmektedir. Bu oranlar dikkate alındığında; bankaların Şirket tarafından yürütülen kredi 
kartlarındaki % 6,2 ve POS'taki % 2,1 oranındaki pazar payı düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 

Şirketin hizmet verdiği iki bankanın, kredi kartı işlem tutarlanndaki pazar payı 2005 
yılında % 2,9 seviyesinde bulunmaktayken 2006 yılında % 2,7 seviyesine inmiş ve dolayısıyla 
gerilemiştir. 

Şirket'in faaliyet kârı önceki yıla göre % 264,5 artış ile 2,5 milyon YTL'ye 
yükselmiştir. Bu tutara 229 bin YTL diğer faaliyet gelirinin ilavesi ve 22,1 bin YTL diğer 
faaliyet giderlerinin düşülmesi suretiyle 2006 yılı olağan kârı 2,6 milyon YTL olurken; bu 
meblağa 52,6 bin YTL olağan dışı kârların ilavesi ve 81,8 bin YTL olağandışı gider ve 
zararların çıkarılmasıyla Şirket'in 2006 yılı dönem kârı 2,6 milyon YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş., Yönetim Kurulunun 
17.09.2001 tarih, 19 sayılı kararıyla 2 milyon YTL sermayeli Fintek A.Ş.'nin sermayesine % 
24 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca şirketin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 11.08.2006 tarih ve 2006/11 
sayılı yönetim kurulu kararı ile edinmiş olduğu 1 adet nominal değerinden satın alınan (0,01 
YTL) önemsiz derecede hissesi bulunmaktadır. 

V-ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 
kararlaştırılmıştır: 

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan öneri ve tavsiyelerin 
yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'nin, 30.04.2007 

tarihindeki kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 2.643.890,86 Yeni 
Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

(YTL) 
Önceki Dönem Cari Dönem 

AKTİF 31.12.2005 31.12.2006 
I- DÖNEN VARLIKLAR 3.217.147,88 5.311.898,32 

A - Hazır Değerler 937.009,14 776.449,70 
1- Kasa 0,00 8,00 
2- Bankalar 919.951,64 776.305,13 
3- Diğer Hazır Değerler 17.057,50 136,57 

B- Menkul Kıymetler 0,00 1.931.057,00 
1- Hisse Senetleri 
2- Özel Kesim Tah . Sen . ve Bono. 
3- Kamu Kesim Tah . Sen . ve Bono. 
4 - Diğer Menkul Kıymetler 1.931.057,00 
5- Men. Kıy. Değer Düş. Karş.(-) 

C- Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.373.494,59 980.253,58 
1- Alıcılar î 1.337.141,47 980.253,58 
2- Alacak Senetleri ; 
3- Veri len depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Kısa Vadel i T lcA lacak la r 36.353,12 
S- Alacak reeskontu (-) 
6- Şüpheli Alacaklar 
7- Şüphel i Alacaklar Karşılığı (-) 

D- Diğer kısa Vadeli Alacaklar 927,87 100.497,44 
1- Ortaklardan Alacaklar 
2- İştiraklerden Alacaklar 
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Personelden Alacaklar 609,69 1.188,49 
5-Diğer Çeşitl i Alacaklar 318,18 99.308,95 
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu 
7- Şüphel i Diğer Alacaklar 
8- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

E- Stoklar 905.054,46 1.521.267,18 
1- İlk Madde ve Malzeme 
2- Yarı Mamuller 
3- Mamuller 
4- Ticari Mallar 
5- Diğer Stoklar 905.054,46 1.521.267,18 
6- Stok Değer Düşük. Karşılığı (-) 
7- Verilen Sipariş Avansları 

F- Diğer Dönen Varlıklar 661,82 2.373,42 
1-Gelecek Aylara Ait Giderler 661,82 
2-Gelir Tahakkukları 2.373,42 

II- DURAN VARLIKLAR 2.469.857,96 2.462.320,29 

A- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.505,87 2.505,87 
1- Alıcılar 
2- Alacak Seneöerl 
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
4- Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Ge l . (-) 
5- Veri len Depozito ve Teminatlar 2.505,87 2.505.87 
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 

B- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 
1- Ortaklardan Alacaklar 
2- İştiraklerden Alacaklar 
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
4- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 
5- Alacak Reeskontu (-) 
6- Şüphel i Alacaklar Karşılığı (-) 

C- Mali Duran Varlıklar 874.318,17 874.318,18 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) 
3- İştirakler 874.318,17 874.318,18 
4- İştirakler Sermaye Taahhütler i (-) 
5- İştirakler Değ. Düşük. Karşılığı (-) 
6- Bağlı Ortaklıklar 
7- Bağlı Ortak.Ser.Taahütleri (-) 
8- Bağlı Ortak.Değ. Düş. Karş.(-) 

D- Maddi Duran Varlıklar 890.665,45 796.251,58 
1- Arazi ve Arsalar 
2- Yerüstü ve Yer altı Düzenleri 
3 - Binalar 
4- Makine Tesis ve Cihazlar 
5- Taşıt Araç ve Gereçler i 268.188,53 131.698,20 
6- Döşeme ve Demirbaşlar 2.035.813,03 2.342.988,16 
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 
8- Birikmiş Amort ismanlar (-) 1.413.336,11 1.678.434,78 
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 
10- Veri len Sipariş Avansları 
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 350.605,42 353.388,31 

1- Haklar 73.540,32 73.540,32 
2- Özel Maliyetler 20.967,30 42.553,05 
3- Finansal Kiralama Hakları 98.640,18 98.640,18 
4- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık 2.754.901,28 2.948.271,79 
5- Birikmiş Amor t ismanla^- ) 2.597.443,66 2.800.617,03 

F- Diğer Duran Varlıklar 351.763,05 435.856,35 
1-Gel.Yıl.Giderleri 351.763,05 435.856,35 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 5.687.005,84 5.687.005,84 7.774.218,61 7.774.218,61 
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Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

(YTL) 

PASİF Önceki Dönem Cari Dönem 
31.12.2005 31.12.2006 

I- KISA VADELİ BORÇLAR 1.437.975,80 1.534.026,12 

A- Mail Borçlar 0 0 
1- Banka Kredileri 
2 - U. Vad . Kredl.anapara Tak. .ve Faiz 
3- Tahvil Anapara Taksit, ve Faizleri 
4- Çıkarı lmış Bonolar ve Senetler 
5- Diğer Finansal Borçlar 

B- Ticari Borçlar 622.330,60 640.669,58 
1- Saba la r 593.902,67 612.081,72 
2- Borç Senetleri 
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 28.427,93 28.587,86 
4 - Diğer Ticari Borçlar 
5- Borç Reeskontu (-) 

C - Diğer Kısa Vadeli Borçlar 119.620,53 112.945,11 
1- Ortaklara Borçlar 
2- İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4-Personele Borçlar 5.965,62 9.407,51 
5- Diğer Çeşitli Borçlar 113.654,91 103.537,60 
6- Diğer Borç Sen. Reesk. 

D- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 690.703,33 773.895,71 
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 511.511,75 352.233,95 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 179.191,58 421.661,76 
3- Vadesi Geç.Ert. veya Tak. Vergi ve Diğ. Yük. 

E- Borç ve Gider Karşılıkları 5.057,73 0 
1- Vergi Karşılıkları 427.603,25 639.208,88 
2- Dönem Karından Peşin Ödenen Vergi (-) 427.603,25 639.208,88 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 5.057,73 

F- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 263,61 6.515,72 
1- Gelecek Aylara Alt Giderler 
2- Gider Tahakkukları 263,61 6.515,72 

II- UZUN VADELİ BORÇLAR 1.401.486,08 1.814.627,10 

A - Mali Borçlar 0 0 
1- Banka Kredileri 
2- Çıkarılmış Tahvil ler 
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 
4- Diğer Finansal Borçlar 

B- Ticari Borçlar 0 0 
1- Saba la r 
2- Borç Senetleri 
3- Alınan Depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Ticari Borçlar 
5- Borç Reeskontu (-) 

C- Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
1- Ortaklara Borçlar 
2- İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4- Ertel.ve takside Bağ.Dev.Alacak. 
5- Uzun Vadel i Diğer Borçlar 
6- Borç Reeskontu (-) 

D- Alınan Sipariş Avansları 0 0 
E- Borç ve Gider Karşılıklan 1.401.486,08 1.814.627,10 

1- Kıdem Tazminah Karşılıkları 1.401.486,08 1.814.627,10 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

III- ÖZ KAYNAKLAR 2.847.543,96 4.425.565,39 
A-Ödenmiş Sermaye 2.196.272,30 2.196.272,30 

1-Sermaye 1.000.000,00 1.000.000,00 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklan 1.196.272,30 1.196.272,30 
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

E- Kar Yedekleri 163.903,67 224.611,11 
1- Yasal Yedekler 134.770,89 200.439,25 
2- Statü Yedekleri 
3- Olağanüstü Yedekler 
4- Diğer Kar Yedekleri 
5- Özel Fonlar 29.132,78 24.171,86 

F- Net Dönem Kan 487.367,99 2.004.681,98 
G - Dönem Zaran (-) 0 0 
I- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 

1- 2003 Yılı Zararı 
2- Yılı Zararı 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 5.687.005,84 5.687.005,84 7.774.218,61 7.774.218,61 
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Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER Önceki Dönem 

31.12.2005 YTL 

Cari Dönem 

31.12.2006 YTL 

A- BRÜT SATIŞLAR 

1- Yurt İçi Satışlar 

2- Yurt Dışı Satışlar 

B- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 

25.620.410,53 

634.102,05 

26.254.512,58 

(24.361.372,00) 

36.009.680,25 

673.648,90 

36.683.329,15 

(32.920.508,57) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.893.140,62 3.762.820,58 

C- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

1- Genel Yönetim Giderleri (-) (1.216.589,87) 

(1.216.589,87) 

(1.296.686,40) 

(1.296.686,40) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 674.547,74 2.466.134,18 

D- DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

1- Faiz Gelirleri 

2- Menkul Kıymet Satış Karları 

26.590,08 

79.633,61 

214.174,79 

170.665,32 

9.531,55 

229.038,27 

3- Kambiyo Karları 21.516,17 35.642,09 

4- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 

E- DİĞER FAALİYET. OLA. GİDER VE ZARARLAR (-) 

86.434,93 

(16.708,34) 

13.199,31 

(22.114,31) 

1- Kambiyo Zararları (16.708,34) (22.114,31) 

F- FİNANSMAN GİDERLERİ (2.003,04) 0 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 872.014,19 2.673.058,14 

G- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 153.111,14 52.665,60 

1- Önceki Dönem Gelir ve Karlan 

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 

23.016,38 

130.094,76 52.665,60 

H- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR(-) (110.154,09) (81.832,88) 

1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (46.938,29) 0 

2- Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (63.215,80) (81.832,88) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 914.971,24 2.643.890,86 
I- DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜK. 
KARŞILIKLARI (-) (427.603,25) (639.208,88) 

NET DÖNEM KARI veya (ZARARI) 487.367,99 2.004.681,98 
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SAYI: 20 

FİNTEK-FİNANSAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.'NİN 2006 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

FİNTEK- Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 22/05/2008 tarihli 22'nci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Emlak Bankası'ndaki bilgi işlem, netvvork, 
yazılım, donanım ve bilişim hizmetleri, 2001 yılına kadar anılan Banka'lar nezdinde 
kurulmuş Sistem Servisleri ve Bilgi İşlem servisleri tarafından yürütülmüştür. 

4603 sayılı Kanun ile, kamu Bankalarının çağdaş Bankacılığın ve uluslararası 
rekabetin gereklerine göre çalışmaları ve özelleştirmeye hazırlanmalannı sağlayacak şekilde 
idari ve mali yönden yapılandırılmaları amaçlanmış; 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan'na istinaden 14.04.2001 tarihinde anılan Banka'ların Olağanüstü Genel Kurullarınca 
seçilen yönetim kurulu üyelerinin, üç Banka'nın yeniden yapılandınlmalanna yönelik her 
türlü işlemlerinin yürütülmesinde yetkili oldukları belirtilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.09.2001/42-509 tarih ve sayılı, 
T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.09.2001/37-19 tarih ve sayılı kararlarıyla, T.C. 
Ziraat Bankası ile T. Halk Bankası'nın % 24'er, Bileşim A.Ş.'nin % 24, Başak Sigorta 
A.Ş.'nin % 14 ve Başak Emeklilik A.Ş.'nin % 14 oranında olmak üzere 2.000.000 YTL 
sermaye ile bilgi işlem faaliyetlerinin yürütülmesinin yanında, her nevi yazılım, donanım, 
netvvork yapılarının kurulması, bakım ve destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla yeni bir 
teknoloji şirketi kurulmuştur. 

Şirket'in unvanı "FİNTEK-Finansal Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi" olup; 
merkezi Ankara'dadır. Şirket'in Ana sözleşmesi 03.10.2001 tarih ve 5395 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak faaliyetine başlamıştır. 

Şirket; bu süreçte her iki Banka'nın bilgi işlem faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamış, 
verdiği hizmetler karşılığı personel giderleri ve diğer giderleri de kapsayacak şekilde toplam 
giderlerinin % 70' ini T.C. Ziraat Bankası, % 30' unu da T. Halk Bankası'na fatura etmiştir. 
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31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5230 
sayılı Kanun gereğince, Pamukbank'ın Halkbank'a devri gerçekleşmiş ve T. Halk 
Bankası'nın bilgisayar sisteminin, Pamukbank'ın sistemi olan MİSTRAL sistemi olması 
kararlaştırılmıştır. 

12.11.2004 tarihi itibariyle Halkbank'ın MİSTRAL sistemine geçmesi neticesinde, 
Banka Yönetim Kurulu'nun 28.06.2005 tarih ve 18/4 sayılı karan ile, FİNTEK ile imzalanan 
protokolün 01.06.2005 tarihi itibariyle sona erdirilmesi kararlaştırılmış ve Şirket'le 
Halkbank'ın ilişkisi iştirak seviyesinde kalmıştır. 

Yeni protokole göre; Şirket halen kullandığı Halkbank'a ait binayı Banka'dan 
kiralayarak faaliyetini aynı yerde sürdürmeye devam etmiştir. Protokolde, daha önce 
Halkbank tarafından sağlanan binanın temizlik, bakım ve güvenlik hizmetlerinin T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ile T. Halk Bankası'ndan sağlamasına gayret gösterileceği belirtilmiştir. 
Ücretlendirmenin ise, Şirket'in tespit edilen giderlerinin % 2 fazlasına KDV (% 18) eklenerek 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye fatura edileceği; ücretlendirilecek gider kalemlerine de Şirketin 
Halkbank'tan kiraladığı bina ile ilgili giderler ilave edilmiştir. Faturayı, Şirketin her ayın 
25'ine kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye göndereceği ve ayın son gününde de fatura 
bedelinin, Şirketin Banka'daki hesabına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce 
yatırılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in hizmet üretimi nedeniyle 2006 yılında T.C. 
Ziraat Bankası'na maliyetinin 30.481.540 YTL olduğu anlaşılmıştır. 

Şirket ortaklanndan T.C. Ziraat Bankası'nın Başak Sigorta A.Ş.'deki %56,67 ve 
Başak Emeklilik A.Ş.'deki % 41 oranındaki hisseleri, özelleştirilmek üzere Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na devredilmiş; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 'nca 
paylannın satışı için yapılan ihalede, en yüksek teklifi toplam 268 Milyon $'ile Groupama 
International şirketi vermiştir. 

Her iki sigorta şirketindeki İdare hisselerinin blok olarak adı geçen şirkete satışı ile 
ilgili 17.04.2006 tarih ve 2006/27 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 19.04.2006 tarih 
ve 26144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, devir protokolü Groupama 
International ile İdare arasında 16.05.2006 tarihinde imzalanarak fiili devir 
gerçekleştirilmiştir. 

03.05.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da; 2.000.000 YTL olan şirket 
sermayesi, 500.000 YTL artırılarak 2.500.000 YTL'ye yükseltilmiş ve Şirket sermaye yapısı; 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. % 24, T. Halk Bankası A.Ş. % 24, Bileşim A.Ş. % 24, Başak 
Groupama Sigorta A.Ş. % 14 ve Başak Groupama Emeklilik A.Ş. % 14 olarak oluşmuştur. 

FİNTEK-Finansal Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 5 yıllık çalışmalanna 
ilişkin toplu bilgileri, son iki yıla ait karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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II. İDARİ BÜNYE 

4603 sayılı Kanun ve 28.03.2001/2202 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereği, 
kamu Bankalarının çağdaş bankacılığın ve uluslar arası rekabetin gereklerine göre 
çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlamak için idari ve mali yönden yeniden 
yapılandınlmaları çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile T. Halk Bankası A.Ş. ve 
iştiraklerinin her nevi yazılım, donanım, netvvork yapılanmn kurulması, bakım ve destek 
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, T.C. Ziraat Bankası'nın 12.09.2001/42-509 
tarih ve sayılı, T. Halk Bankası'nın 13.09.2001/37-19 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu 
kararlarına istinaden kurulan FİNTEK-Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Ana sözleşmesi, 
03.10.2001 tarihinde 5395 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak faaliyetine 
başlamıştır. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.01.2002 tarih ve 3/3 sayılı karanyla, FİNTEK ile T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. arasında ayrı ayrı protokollerin imzalanması için 
Şirket Genel Müdürü ve yardımcılarının yetkilendirilmesi üzerine, her iki Banka Yönetim 
Kurulu kararları doğrultusunda Şirket'le belirtilen Bankalar arasında ayrı ayrı protokoller 
imzalanmıştır. 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de 5230 sayılı "Pamukbank Türk 
Anonim Şirketi'nin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'ne Devri ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" yayımlanmıştır. T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim 
Kurulu'nun 01.09.2004 tarih ve 22/1 sayılı kararı ile T. Halk Bankası A.Ş.'de Fintek A.Ş.'nin 
yazılımını yaptığı Fin@rt sistemi yerine Pamukbank'ın uyguladığı MİSTRAL sisteminin 
uygulanmasına karar verilmiş ve her iki Kurum'un olağanüstü genel kurullarında alınan 
karardan sonra 12.11.2004 tarihinde Halkbank MİSTRAL sistemine geçmiş; 17.11.2004 
tarihinde de Pamukbank şubeleri Halkbank şubeleri olarak hizmet vermeye başlamışlardır. 

Protokole göre, önceleri Şirket'in ay içersinde yaptığı giderler her iki Banka'ya fatura 
edilirken, revize edilen yeni protokole göre; Şirket'in tespit edilen giderlerinin % 2 fazlasına 
KDV (%18) eklenerek T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye fatura edileceği, ücretlendirilecek gider 
kalemlerine de Şirketin Halkbank'tan kiraladığı bina ile ilgili giderlerin de ilave edilmesi 
kararlaştınlarak, Şirket'in her ayın 25'ine kadar faturayı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye 
göndererek, ayın son gününde de fatura bedelinin T.C. Ziraat Bankası'nca Şirket hesabına 
yatırılacağı belirtilmiştir. 

Şirket Ana Sözleşmesine göre, Şirketin merkezi Ankara olup, Tandoğan-Ankara ve 
Maslak-İstanbul Şubeleri bulunmaktadır. 

2006 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 03.05.2007 tarihinde yapılan Şirket Olağan 
Genel Kurul toplantısında; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına, Sermayenin 
2.500.000 YTL olarak belirlenerek, artırılan 500.000 YTL'nin 193.732,02 YTL'nin 
Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 306.267,98 YTL'nin de Olağanüstü Yedeklerden 
karşılanarak bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 

Belirtilen Genel Kurul'da ayrıca, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen 5 Üye, T. Halk 
Bankası A.Ş.' yi temsilen de 2 Üye Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. 

2005 yıl sonu itibariyle 393 olan Şirket personel sayısı, 2006 yılında 39 kişinin işten 
aynlması ve 53 kişinin de işe başlaması sonucu bir önceki yıla nazaran 14 kişi artışla 407 
olarak gerçekleşmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun 21.04.2006/5 tarih ve sayılı karanyla, Şirket norm kadrosu 450 
olarak belirlenmiş ve mevcut organizasyon yapısına göre Genel Müdür Yardımcısı ve 
Direktörlere bağlı 18 birim bulunmakta olup; Danışman, Kurumsal Performans Geliştirme, 

- 3 9 0 -



İnsan Kaynakları, Mali ve İdari İşler, Bilgi Güvenlik ve Risk Yönetimi direk Genel Müdür'e 
bağlı faaliyet göstermektedir. 

2006 yılı personel giderleri, bir önceki yıla nazaran 975,5 bin YTL artışla 22.256,3 bin 
YTL gerçekleşmesi nedeniyle kişi başına düşen harcama miktarı da 4.512,6 YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirket'çe Banka'ya yapılan hizmetlerin fıyatlandırması yapılmamakta, sadece 
Banka'dan alınan tutarlar satış hasılatı olarak kaydedilmektedir. 2006 yılında brüt satışlarda 
kayıtlı 25.980,481 YTL'nin (% 18 KDV ayrık); 25.831.815YTL'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 
148.369 YTL'si Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ve 297 
YTL'si diğer firmalara fatura edilen tutarları göstermektedir. 2006 yılında, önceki yıllarda 
olduğu gibi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında bir kuruluşa önemli ölçüde hizmet 
verilmemiştir. 

Şirket merkezinin bulunduğu ve T. Halk Bankası A.Ş.'den kiralanan binanın sabit 
kıymetleri, ücretsiz olarak Şirket kullanımına tahsis edilmiştir. Şirke'in İstanbul Şubesi'nin 
bulunduğu bina ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den kiralanmış ve içindeki sabit 
kıymetleri Şirket kullanımına tahsis edilmiştir. Bu binanın temizlik, güvenlik, elektrik vb. 
giderleri ile ilgili harcamaların % 40'ı Fintek A.Ş. tarafından karşılanmaktadır. Şirketin 2006 
yıl sonu itibariyle aktif toplamı 5.686.994YTL olup, sınırlı sayıda taşıt ve demirbaşlardan 
oluşan sabit kıymetleri ise 78.753 YTL' dir. Sabit kıymetler de aktifin ancak % 1,4'ü 
düzeyindedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Finansal Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (Fintek A.Ş.); T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
Yönetim Kurulu'nun 12.09.2001 tarih ve 42/509 sayılı ve T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim 
Kurulu'nun 13.09.2001 tarih ve 37/19 sayılı kararlarına istinaden, iki kamu bankası yanında, 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin bazı iştiraklerinin katılımı ile kurulmuş, Şirket Ana Sözleşmesi 
03.10.2001 tarih ve 5395 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak faaliyete geçmiştir. 
Sözkonusu kamu bankalarının bünyelerinde yürütülen bilgisayar işlemlerinin yanında her 
nev'i yazılım, donanım, netvvork yapılarının kurulması, bakımı ve destek hizmetlerinin 
yürütülmesine ilişkin işlerin yürütülmesi ile beraber, yapılması gereken diğer işler de iki 
banka ile ayrı ayn imzalanan protokollerle belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Protokollerde; Bankalar tarafından yürütülen bilgi işlem hizmetlerinin Fintek A.Ş.'ye 
devredilmesi, Fintek A.Ş.'nin bankalara ait olan bilgi işlem altyapısı, bina, mobilya, tesis, 
araç, gereç ve hizmetlerden ne şekilde yararlanacağı, Fintek'in bankalara vereceği bilgi işlem 
hizmet ve servisleri ile ilgili esaslann ne olacağı tespit edilmiştir. Bu esaslarla sürdürülen 
çalışmalar neticesinde, Kasım/2004 ay sonu itibariyle T.C. Ziraat Bankası'nın tüm 
şubelerinin, "Fin@rt" adı verilen bilgi işlem ortamında bankacılık uygulamalarına geçişi 
tamamlanmıştır. 

T. Halk Bankası A.Ş. ise, Fin@rt yazılımının Banka şubelerindeki uygulama 
sonuçlarına göre karar vereceğini belirtmiş, ancak daha sonra 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan "5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 
ile Pamukbank, Halk Bankası'na devredilmiştir. Halk Bankası Yönetim Kurulu'nun 1.9.2004 
tarih ve 2004/22-1 sayılı karan ile Pamukbank'ın bilgi sistemi MISTRAL'ın Banka'da 
uygulanması kararlaştırılmıştır. Banka'nın MİSTRAL sistemini tercih etmesi neticesinde 
Halk Bankası ile Şirket arasındaki ilişkilerin tasfiyesini öngören "Fesih Protokolü" 1.6.2005 
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tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21.6.2005 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
Böylece, Şirket ile Halk Bankası arasındaki bağ iştirak ilişkisi seviyesine indirilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.6.2005 tarih ve 2005/11-2 sayılı kararı ile; Fintek 
A.Ş.'nin Halk Bankası ile imzaladığı protokolün fesh edilmesi üzerine ve sadece T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'nin işlerini yürütecek olması nedeniyle; Şirket ile T.C. Ziraat Bankası arasında 
imzalanan protokolde değişiklik yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kabul 
edilmiştir. Hazırlanan ek protokol 1.6.2005 tarihinden geçerli olmak üzere Şirket Yönetim 
Kurulu'nun 1.7.2005 tarih ve 2005/12-4 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve taraflarca 
imzalanmıştır. Şirket ile T.C. Ziraat Bankası arasında imzalanan ek protokolde; önceki 
protokolde Halkbank ile ilgili hükümlere yer verilmemiş, Şirket tarafından hizmetlerin sadece 
T.C. Ziraat Bankası'nın bilgi sistemi ile ilgili işlemleri yürütmesine göre düzenlenmiştir. 

Yeniden imzalanan ek protokolün "F-Hizmet Ve Ücretlendirme" bölümünde önemli 
değişiklikler yapılmış, alt bölümde bulunan "I.Strateji ve Politika" başlığı "Fintek, Banka'nın 
bilgi teknolojileri strateji ve politikalarını, Bankanın Bilgi Teknolojileri Yönetimi Birimiyle 
Banka hedefleri ile uyumluluk gösterecek, teknolojinin rekabetçi bir avantaj olmasını 
sağlayacak, toplam sahip olma ve işletim maliyetlerini optimum düzeyde tutacak, dünyadaki 
teknolojik gelişmeler ile paralellik gösterecek şekilde belirleyecektir" şeklinde 
değiştirilmiştir. "X. Kaynak Yönetimi-Kontrat Yönetimi" başlığı altında da değişiklikler 
gerçekleştirilerek kapsamı daha da genişletilmiştir. 

Protokolün "XVI. Ücretlendirme" başlıklı alt bölümde de değişiklik yapılarak; daha 
önce Şirket tarafından ay içersinde yapılan giderler iki bankaya fatura edilirken yeni protokole 
göre Şirketin tespit edilen giderlerinin % 2 fazlasına KDV (%18) eklenerek T.C. Ziraat 
Bankası'na fatura edilmesi hükme bağlanmıştır. 

T. Halk Bankası A.Ş.' ne sunulan hizmetler, ilgili protokol çerçevesinde 01.06.2005 
tarihi itibariyle sona erdirilmiş, ancak Piyasa Riski Uygulamalan 31.03.2006, Fin@rt Hazine 
Uygulamaları desteği ise, 31.12.2006 tarihine kadar devam etmiştir. 

Fintek A.Ş. Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana kiralanan Halkbank (Bilgi İşlem 
Müdürlüğü'ne tahsis edilen) binasında faaliyetini sürdürmektedir. 

2006 yılı içerisinde, yürütülmekte olan bilgi teknolojileri hizmetlerinin daha etkin 
çözümlenebilmesi ve günün gerektirdiği koşullara uyum sağlanması amacıyla Şirket 
organizasyonunun yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle; T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'nin bilgi teknolojileri denetimini yapan "Gartner Consulting" firmasının öneri 
ve tavsiyeleri de gözönüne alınarak, Şirket organizasyonunun değiştirilmesi ve mevcut norm 
kadronun değişen organizasyon yapısına uyarlanması hususunda, Yönetim Kurulu'nun 
21.04.2006 tarih ve 5 sayılı toplantısında 2006/5-1 ve 2006/5-2 nolu kararlarla Genel 
Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Sözkonusu yetki çerçevesinde; bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri (BT) 
konusunda hizmet vermek üzere kurulmuş olan Şirket, bu hizmetin sunumu konusunda 
geçerli olan ISO 2000, COBIT, CMMI gibi uluslararası standartlan da esas alarak ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'ni 2006 yılında kurarak uygulamaya başlamıştır. 2006 yılı 
içerisinde mevcut birikim ve tecrübeler ışığında, şirketin iç işleyiş fonksiyonlan yeniden ele 
alınarak organizasyon yapısı değiştirilmiştir. Bu çerçevede; mevcut yönetmeliklere paralel 
olarak "Kalite Yönetim Sistemi Dökümanlan" oluştunılmuştur. Organizasyon yapısının ve 
işleyişin temeli niteliğinde olan sözkonusu dokümanlar; el kitaplan (3 adet), politika 
dokümanları (5 adet), prosedürler (74 adet), standartlar (21 adet), talimatlar (267 adet) olmak 
üzere toplam 370 adettir. 
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Fintek A.Ş., bu yeniden yapılanma süreci ve 2006 yılı faaliyet döneminde, T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ne sunduğu hizmetler çerçevesinde; Uygulama Geliştirme Projeleri kapsamında; 
Fin@rt projesinin geliştirilmesine devam edilmesi yanında, Kurumsal İnternet Bankacılığı 
hizmetleri modülü, Basel II Piyasa Riski modülü ve Kredi Riski Standart Yaklaşım Yöntemi 
modülü, Kurum Maaş Ödemeleri modülü, Teftiş Modülü, TMO Ürün Ödemeleri modülü, 
Bütçe Planlama modülü gibi projeler gerçekleştirmiştir. 

Servis Planlama çerçevesinde ise; proje portföy yönetimi, kurumsal masraf yönetimi, 
ankes yönetimi, suç gelirlerinin aklanması, iç usulsüzlükler ve sahtekarlık ile mücadele, yurt 
dışı şubeler ve iştirakler temel bankacılık uygulaması satın alımı, e-imza, kurumsal içerik 
yönetimi projesi, şube doküman altyapı işleme, sanal POS, örnek şube projeleri gibi projelere 
ilişkin çalışmalar başlatılmış ve sürdürülmektedir. 

2004 yılında pilot uygulamaya alman "Bireysel İnternet Şubesi"nin geliştirilmesi ve 
banka müşterilerine açılması çalışmaları 2006 yılında da sürdürülmüş, "Bireysel İnternet 
Şubesi"nden sonra "Kurumsal İnternet Şubesi" de devreye alınarak, T.C. Ziraat Bankası'nın 
alternatif dağıtım kanallarında rekabetçi avantajını geliştirmek, ürün ve hizmet çeşitliliğinin 
artırılması hedeflenmiştir. 2005 yılı içerisinde başlayan çalışmalar 2006 yılı Temmuz ayında 
tamamlanmış ve kurumsal internet şubesi müşterilerinin hizmetine açılmıştır. Yapılan ikinci 
faz çalışmalarla 2006 yılı Aralık ayından itibaren yetkilendirme alt yapısının kurulması, 
çek/senet portföyünün takibi, POS hareketlerinin takibi, kredi ve teminatlarının takibi, toplu 
transfer uygulaması ve güvenlik uygulamaları da şube işlemlerine dahil edilmiştir. 

Şubelerce yeni proje veya değişiklik talepleri, Bank 2000 şifre işlemleri, donanım ve 
altyapı talepleri iş akış uygulaması üzerinden "talep" olarak servis masasına intikal 
ettirilmekte ve konusuna göre ilgili birimlere aktarılmaktadır. 2006 yılında toplam 52.626 
talep, iş akış uygulaması aracılığı ile sonuçlandırılmıştır. 

V. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerinin Başbakanl ık Yüksek Denet leme Kurulu tarafından izlenmesi 

kararlaştırı lmıştır: 

- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
Fintek-Finansal Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketinin 03.05.2007 tarihindeki kendi 

genel kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 432.418,38 YTL dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu 
genel görüşmeye sunulmuştur. 
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FİNTEK A.Ş. 

2006 yılı Bilançosu 

A K T İ F 

Önceki dönem Cari dönem 

A K T İ F 

YTL YTL 

A K T İ F Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı TUmU 

1-DÖNEN VARLIKLAR 4.210.059,50 5.608.241,52 
A)HAZIR DEĞERLER 1.905.866,07 2.753.746,11 

-Kasa 3.652,22 6.836,75 

-Bankalar 1.902.213,85 2.746.909,36 
-Diğer Hazır Değerler 

B)MENKUL KIYMETLER 1.821.776,90 1.889.492,79 

-Özel Kesim Tahvil, Senet, Bono 1.821.776,90 1.889.492,79 

C)TİCARİ ALACAKLAR 207.775,97 235.658,35 
-Alıcılar 207.775,97 235.658,35 

D)DİĞER ALACAKLAR 350 56.637,36 
-Personelden Alacaklar 53.107,56 

-Diğer Çeşitli Alacaklar 350 3.529,80 

E)STOKLAR 
F)YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM 
MALİYETLERİ 
G)GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR 
TAH. 253.620,47 670.629,97 

- Gelecek Aylara Ait Giderler 238.612,25 653.808,05 

- Gelir Tahakkukları 15.008,22 16.821,92 

H)DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 20.670,09 2.076,94 

- Devreden KDV 

-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 19.928,59 

-İndirilecek KDV 

-İş Avansları 288,44 

-Personel Avansları 741,5 1.788,50 

II-DURAN VARLIKLAR 65.212,66 78.752,87 

A)TİCARİ ALACAKLAR 

B)DİĞER ALACAKLAR 
-Personelden Alacaklar 

C)MALİ DURAN VARLIKLAR 

D)MADDİ DURAN VARLIKLAR 62.163,21 67.917,70 

-Taşıtlar 75.460,27 75.460,27 

-Demirbaşlar 20.761,25 53.060,60 

-Birikmiş Amortismanlar (34.058,31) (60.603,17) 

E)MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3.049,45 10.835,17 

-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 

-Diğer Maddi Olmayan Dur. Var. 4.894,21 18.935,68 

-Birikmiş Amortismanlar (1.844,76) (8.100,51) 
-Verilen Avanslar 

F)ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 
G)GELECEK YIL.AİT GİD/GEL. TAHAKKUKLARI 

-Gelecek Yıl.Ait Gider Tah. 
H)DİĞER DURAN VARLIKLAR 

A K T İ F T O P L A M I 4.275.272,16 5.686.994,39 

- 3 9 4 -



FİNTEK A.Ş. 

2006 yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

PASİF YTL YTL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

III-K1SA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.751.817,92 2.825.536,20 
A)MALİ BORÇLAR 
B)TİCARİ BORÇLAR 131.835,91 128.932,59 

-Satıcılar 131.835,91 9.047,60 
-Alınan Depozito ve Teminatlar 382,55 
-Diğer Ticari Borçlar 119.502,44 

C)DİĞER BORÇLAR 12.911,27 768.304,16 
- Personele Borçlar 12.911,27 768.304,16 
- Diğer Çeşitli Borçlar 

D)ALINAN AVANSLAR 
E)YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM 

F)ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.. 1.603.750,81 1.887.580,35 
-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.061.563,90 1.267.731,38 
-Ödenecek Sosyal Güv.Kes. 530.532,62 607.423,25 
-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 11.654,29 12.425,72 

G)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
-D.Kan,Vergi,Diğ.Yasal Yük.Karş. 53.154,77 94.414,43 
-D.Kar.Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (53.154,77) (94.414,43) 

H)GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 3.319,93 40.719,10 
-Gelecek Aylara Ait Gelirler 
-Gider Tahakkuklan 3.319,93 40.719,10 

I)DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A)MALİ BORÇLAR 
BVriCARİ BORÇLAR 
C)DİĞER BORÇLAR 
D)ALINAN AVANSLAR 
E)BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
F)GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER 

-Gelecek Yıllar Ait Gelir/Gider Tah. 
G)DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
V-ÖZ K A Y N A K L A R 2.523.454,24 2.861.458,19 
A)ÖDENMİŞ SERMAYE 2.193.732,02 2.193.732,02 

-Sermaye 2.000.000,00 2.000.000,00 
-Ödenmemiş Sermaye 
-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar 193.732,02 193.732,02 

B)SERMAYE YEDEKLERİ 
C)KAR YEDEKLERİ 233.574,93 329.722,22 

-Yasal Yedekler 11.678,75 16.486,11 
-Olağanüstü Yedekler 221.896,18 313.236,11 

D)GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 
-2005 Yılı Karı 

E)GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 
F) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARİ 96.147,29 338.003,95 

- Dönem Net Karı 96.147,29 338.003,95 
P A S İ F T O P L A M I 4.275.272,16 5.686.994,39 
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FİNTEK A.Ş. 
2006 yılı Gelir Tablosu 

Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Y T L Y T L 

Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntısı T ü m ü 

A . B R Ü T S A T I Ş L A R 24 .179 .071 ,43 25.980.481,21 

I-Yurtiçi Satışlar 24 .179 .071 ,43 25.980.481,21 

2-Yurtdışı Satışlar 

3-Diğer Gelirler 

B .SATIŞ İ N D İ R İ M L E R İ (-) (2 .572,91) 

I-Yurtiçi Satışlardan İade (2 .572,91) 

C . N E T S A T I Ş L A R 24.179 .071 ,43 25 .977 .908 ,30 

D . S A T I Ş L A R I N M A L İ Y E T İ (-) (19 .493 .544 ,57) (20 .509 .348 ,76) 

1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 

2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 

3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) (19.493.544,57) (20 .509 .348 ,76) 

4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 

B R Ü T S A T İ Ş K A R I V E Y A Z A R A R I 4 .685 .526 ,86 5 .468.559,54 

E . F A A L İ Y E T G İ D E R L E R İ (-) (4 .918 .296 ,17) (5 .379.444,44) 

1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 

3-Gcnel Yönetim Giderleri (-) (4 .918.296,17) (5 .379 .444 ,44) 

F A A L İ Y E T K A R I V E Y A Z A R A R I (232.769,31) 89 .115 ,10 
F . D İ Ğ E R F A A L İ Y E T L E R D E N O L A Ğ A N G E L İ R 405 .503 ,43 445 .763 ,89 

1 -İştiraklerden Temettü Gelirleri 

2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 

3-Faiz Gelirleri 312.866,09 351 .128 ,08 

4-Komisyon gelirleri 

5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 

6-Menkul Kıymet Satış Karları 91.937,51 93 .770 ,42 

7-Kambiyo Karları 376 ,37 855 ,84 

8-Rceskont Faizi Geliri 

9-Diğer Olağan Gelir vc Karlar 323 ,46 9,55 
G - D İ Ğ E R F A A L İ Y E T L E R D E N O L A Ğ A N G İ D E R (586,59) (64 .057,38) 

1 -Komisyon Giderleri(-) 

2- Karşılık Giderleri(-) 

3- Menkul Kıymet Satış Zaran(-) 

4- Kambiyo Zararları(-) (497 ,22) (360,8) 

5- Reeskont Faiz Giderleri(-) 

6- Önceki Dönem Gider ve Zararlan(-) 

7- Diğer Olağan Gider v e Zararlar(-) (89 ,37) (63.696,58) 

8-Enflasyon Düzeltmesi Zararlan(-) 

H . F İ N A N S M A N G İ D E R L E R İ 

1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 

2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 

O L A Ğ A N K A R V E Y A Z A R A R 172.147,53 470.821,61 

I . O L A Ğ A N D I Ş I G E L İ R V E K A R L A R 5.035,03 1.214,86 

1 -Önceki Dönem Gelir ve Kârlan 2 .260,46 

2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 2 .774,57 1.214,86 

J- O L A Ğ A N DIŞI G İ D E R V E Z A R A R L A R (-) (27 .880,50) (39 .618 ,09) 

1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 

2-Önceki Dönem Gider ve Zararlan (-) (5 .896,75) (2 .312,66) 

3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (21 .983,75) (37 .305,43) 

D Ö N E M K A R I V E Y A Z A R A R I 149.302,06 432 .418 ,38 

K . D Ö N E M K A R I V E R G İ V E D İ Ğ E R Y A S A L 

Y Ü K Ü M L Ü L Ü K K A R Ş I L I K L A R I (-) (53 .154,77) (94 .414,43) 

D Ö N E M N E T K A R I V E Y A Z A R A R I 96 .147 ,29 338 .003 ,95 
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SAYI: 21 
BİRLİK SİGORTA A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Birlik Sigorta A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama 
Yılının 29/05/2008 tarihli 24'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan 
Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında 
Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

30.12.1958 tarih, 551 sayılı Ticaret Gazetesinde yayımlanan Ankara Ticaret Sicil 
Memurluğu'nun 8595 Sicil No'lu esas mukavelesi ile Sınırlı Sorumlu Birlik Sigorta 
Kooperatifi olarak kurulan Şirket 1997 yılma kadar faaliyetini bu unvan ile sürdürmüştür. 

Şirketin unvanı 21.06.1997 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısında 
Birlik Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve anonim şirket statüsündeki 
anasözleşmesi 16.12.1997 tarih ve 4444 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil 
edilmiştir. 

Ortak sayısı 1206'ya ulaşan Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kumlunun 02.05.2000 tarih, 710 sayılı izni ile kayıtlı 
sermaye sistemine geçmiş 31.12.2005 tarihinde 19.740.000.-YTL olan kayıtlı sermaye tavanı 
31.12.2006 tarihinde 30.000.000.-YTL'ye yükseltilmiştir. 

25.08.2006 tarih, 216 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile kayıtlı sermayenin 
60.000.000.-YTL'ye yükseltilmesi öngörülmüş, 30.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurulda 
onaylanmış, Anasözleşmenin konuya ilişkin 6'ncı maddesi bu yönde değiştirilmiş ve bu husus 
25.04.2007 tarih, 6794 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nin 29.12.2005 tarih ve 71257 sayılı yazısı 
doğrultusunda Tasfiye Halinde Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı'nin 
(Vakıf) Şirket'te sahip olduğu % 63,32 oranındaki payına tekabül eden nominal 
12.500.070,06 -YTL tutanndaki hisse senedinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'ne 
satışına ilişkin yazısı ve ilgili Vakfın 29.12.2005 tarih ve 1593 sayılı yazısı üzerine Şirket 
Anasözleşmesinin 13 üncü maddesine uygun olarak hisse satışı onaylanmış, devirden sonra 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.' nin Şirket'teki payı % 15 oranından % 63,32 pay ilavesiyle % 
78,32'ye yükselmiş, bu husus 19.01.2006 tarihinde Türkiye Ticaret Gazetesin'de tescil 
edilmiştir. 
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Şirket'in 14.12.2006 tarih, 221 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ödenmiş 
sermayesinin halka arz yolu ile 6.000.000.-YTL artırılması öngörülmüş, 30.04.2007 tarihine 
kadar 4.769.447.-YTL'lik bölümü halka arz yolu ile satılmış ve hisse senetlerinin satılamayan 
1.230.523.-YTL'lik bölümü Yönetim Kurulu'nun 07.05.1997 tarih, 235 sayılı Karan ile iptal 
edilmiştir. Böylece Şirket'in çıkarılmış sermayesi rapor yazım tarihi (Haziran/2007) itibariyle 
24.509.447.-YTL'ye yükselmiştir. 

21.12.1959 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında 7397 
sayılı Kanun ile sigorta şirketlerinin faaliyetleri ve denetimlerine yeni esaslar getirilmiştir. 
7397 sayılı Kanun 11.06.1987 tarih ve 3379 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve Sigorta Murakebe 
Kanunu adını almıştır. 

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmesinden doğan yasal belirsizlik, sigortacılığın gelişmesini sağlamak, sigorta 
sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün 
güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla 
düzenlenen 03.06.2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 14.06.2007 tarih ve 26552 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, konuya ilişkin 1160 ve 7397 sayılı 
Kanunlar yürürlükten kaldınlmıştır. 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile sigortacılığın güven içinde Avrupa Birliği (AB) , 
normlarına uygun olarak geliştirilmesi için uygun yasal ortam oluşturulmuştur. 

5684 sayılı Kanun'un uygulama kapsamında, 11.07.2007 tarih, 26579 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ ile Sigorta branşları 
Hayat Dışı ve Hayat Grupları başlıkları altında tasnif edilmiştir. 

5684 sayılı Kanun ile sigorta ve reasürans şirketlerinin kurulması için asgari sermaye 
limiti 5 milyon YTL olarak belirlenmiş, kurucu, yönetici ve denetçiler için güvenilir kişi olma 
şartlan ile teknik karşılıklar ve tazminat sistemleri yeniden düzenlenmiş, tarifelerde serbestlik 
ilkesi korunmuştur. 

5684 sayılı Kanun'un uygulaması ile ilgili hesap ve kayıt düzeni, güvence hesabı, 
teknik karşılıklar, aktüerler, kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikler çeşitli 
tarihlerde (Eylül / 2007 tarihine kadar) Müsteşarlıkça yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Milli Reasürans T.A.Ş. 17.11.2006 tarih, 6719 sayılı yazılanyla önceki yıllara ait 
sorumlulukların devam etmesi koşulu ile Reasürans Havuzu Sistemi'ne ilişkin uygulamaya 
01.01.2007 tarihinden itibaren son verilmiştir. 

14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı Kanun ile Tarım Sigortaları Havuz 
İşletmeleri A.Ş.'nin kurulması ile sigorta şirketlerinin kendi adına düzenleyecekleri 
poliçelerle ilgili risk ve primin % 100'ünün zorunlu olarak havuza devredilmesi, havuzda 
oluşan riskten retroresyon yolu ile pay alınması amaçlanmıştır. 

Sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getiren Şirket, Tarım Sigortaları 
branşında çalışmaya yetkili olduğunu gösteren "Ruhsatname"yi 26.02.2006 tarihinde almıştır. 

Birlik Sigorta A.Ş.'nin son iki yıldaki faaliyetlerine ilişkin verilere aşağıdaki çizelgede 
yer verilmiştir. 
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Son iki yıl Artış veya 
Toplu Bilgiler Ölçü 2005 2006 farkı azalış % 

Sermaye Bin YTL 19.740 19.740 - -
Ödenmiş sermaye 19.740 19.740 - -
Öz kaynaklar " 11.507 14.620 3.113 27,0 
Yabancı kaynaklar " 52.471 78.252 25.781 49,1 
Finansman giderleri - - - -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 2.465 2.889 424 17,2 
Maddi duran varlık birikmiş amortisman Bin YTL 1.469 1.587 118 8,0 
Yatırımlar için yapılan nakli ödemeler Bin YTL 232 431 199 7,0 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % - 81 - -
İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 353 353 - -
İştirakler temettü gelirleri Bin YTL 35 43 8 22,8 
Acente sayısı (Banka acenteleri dışında) Adet 381 393 12 3,1 
Toplam prim üretimi : Bin YTL 65.333 112.503 47.170 72,2 

Yangın " 11.515 15.533 3.818 33,1 
Nakliyat 517 931 414 80,0 
Motorlu araçlar mali sorumluluk " 18.611 21.373 2.762 14,8 
Kaza 27.747 60.330 32.583 117,4 
Mühendislik 2.740 4.017 1.277 46,6 
Sağlık " 639 1.088 449 70,2 

Ferdi Kaza " 3.564 4.437 873 24,5 
Zorunlu Dep.Sig " - - - -
Ödenen Tazminat 35.377 56.052 20.675 58,4 
Yangın " 1.728 5.592 3.864 223,6 
Nakliyat " 371 252 (119) (32,1) 
Motorlu araçlar mali sorumluluk " 9.315 13.132 3.817 40,9 
Kaza " 20.002 34.279 14.277 71,3 
Mühendislik " 1.574 1.613 39 2,4 
Sağlık 589 773 184 31,2 
Ferdi Kaza " 1.798 411 (1.387) (77,1) 

Personel (Ortalama) Bin YTL 111 118 7 6,3 
Personel için yapılan tüm giderler " 3.319 3.903 584 17,6 
Cari yıla ilişkin : 
Personel için yapılan giderler 3.249 3.759 510 15,7 
Personel başına aylık ortalama gider " 2,34 2,56 0,22 9,4 
Dönem karına ilişkin vergi ve yasal Bin YTL 1.102 414 (688) (62,5) 
yükümlülükler 
Tahakkuk eden vergiler 5.640 8.096 2.456 43,5 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) - 11.956 - -
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) - 11.956 - -
Faaliyet karlılığı 
Mali karlılık (Özkaynaklar yönünden) % 12,69 16,16 3,47 27,3 
Ekonomik karlılık % 12,69 16,16 3,47 27,3 
Faaliyet karı (teknik kar)/Özkaynaklar % (9,91) 8,72 18,63 188,0 
Dönem kan veya zararı Bin YTL 2.562 2.906 344 13,4 
Bilanço karı veya zararı " 1.461 2,362 901 61,7 
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II. İDARİ BÜNYE 

30.12.1958 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar 
Kefalet Kooperatifi ve 50'den fazla esnaf-sanatkann katılması ile kooperatif statüsünde 
kurulan Birlik Sigorta Kooperatifi 1997 yılına kadar faaliyetini kooperatif statüsünde devam 
ettirmiştir. 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Sermaye payının % 50'nin üzerine yükselmesiyle 
Anayasanın 165 inci maddesi uyarınca TBMM denetimine giren Şirket, TBMM Kamu 
İktisadi Teşekkülleri Komisyonu Başkanlığı'nin 14.12.1992 tarih ve 2173 Esas ve 40 Karar 
Sayılı yazısı kapsamında 19.01.2006 tarihinden itibaren Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu denetimine tabi olmuştur. 

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan Şirket personeli sosyal güvenlik 
bakımından SSK Kanunu kapsamında olup, özlük ve parasal haklan Personel Yönetmeliği ile 
düzenlenmektedir. 

Şirket, Genel Müdürlük ve 8 Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetini yürütmektedir. 
Bölge Müdürlüklerinden İstanbul ve Ankara Bölge Müdürlükleri büyük, İzmir Bölge 
Müdürlüğü orta, Adana, Antalya, Bursa, Elazığ Bölge Müdürlükleri de küçük olmak üzere 3 
ayn segmentte oluşturulmuştur. 

Şirket'te 2005 yılında ortalama 111 kişi çalışırken 2006 yılında ortalama personel 
sayısı 118 kişi olmuştur. 2006 yılsonunda Şirket'teki kadrolu personel sayısı önceki yıla göre 
11 kişi fazlası ile 120 olarak gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirket'in dönen varlıkları önceki yıla göre % 45,63 oranında artmış, toplam içindeki 
payı 0,31 puan artarak % 96,84'e yükselmiştir. Varlıklar içindeki payı 0,31 puan azalan duran 
varlıklardaki artış oranı ise % 32,23 olmuştur. 

Şirket'in yabancı kaynaklan % 49,13 oranında artarak toplam kaynaklar içindeki payı 
2,25 puan fazlasıyla % 84,26'ya yükselirken, özkaynaklarındaki artış oranı ise % 27,05 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Birlik Sigorta A.Ş. 27.12.1958 tarihinde kurulmuş, 2007 yılında 49. faaliyet yılını 
tamamlamıştır. Şirketin 2006 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun 25.08.2006 tarih 215/1 
sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Şirket'in 2006 yılı bütçesinde 169,2 milyon YTL gelire karşılık 159,3 milyon YTL'lik 
gider yapılacağı ve 9,9 milyon YTL kâr elde edileceği öngörülmüştür. Gelirlerin bütçeye göre 
% 13,7 oranında, giderlerin ise % 19,0 oranında fazla gerçekleşmesi sonucunda dönem kârı % 
70,6 eksiğiyle 2,9 milyon YTL olmuştur. 

Birlik Sigorta A.Ş. 2006 yılında faaliyetini; İstanbul'da Genel Müdürlük, 8 bölge 
müdürlüğü, sermayesinde önemli payı bulunan genel acente T. Halk Bankası A.Ş. ve resmi 
(EKKK-Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri) ile özel acenteler aracılığı ile sürdürmektedir. 
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Şirketçe son beş yılda elde edilen primler ve yıllık prim artış oranlarına aşağıda yer 
verilmiştir. 

Toplam prim üretimi Artış oranı 
% Yıllar Bin YTL 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

21.566 
30.441 
50.282 
66.588 
112.503 

41,1 
65,2 
32,4 
68,9 

Şirketin son beş yılda prim üretimi 21.566 bin YTL den 112.503 bin YTL' sına 
yükselirken, en fazla artış % 84,7 oranı ile 2002 yılında sağlanmıştır. 2006 yılındaki % 68,9 
oranındaki artışın sebebi T. Halk Bankası A.Ş.'nin kredilerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 

V. İŞTİRAKLER 

Şirket, Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'ye 350.000 YTL ve % 5, Halk Yatınm A.Ş.'ye 3.500 
YTL ve % 0,02 oranında ortak olmuştur. 2006 yılı sonunda şirketçe iştiraklere 353.500 YTL 
ödenmiştir. 

VI. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirket'in faaliyette bulunduğu tüm sigorta dallarında prim üretiminin düşüklüğü göz 
önüne alınarak prim üretiminin ve dolayısıyla kârlılık ve verimliliğin daha da artınlması ile 
ilgili olarak; 

-Pazarlama faaliyetlerine önem ve öncelik verilmesi 

-En büyük ortağı T. Halk Bankası A.Ş. ile koordineli çalışarak pazar payının 
artırılması, 

-Tarım ve hukuksal koruma sigorta dallarında faaliyete geçme hususunun etüt 
edilmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

Birlik Sigorta Şirketi A.Ş.' nin 30.03.2007 tarihindeki kendi Genel Kurulunda kabul 
edilen bilançosu ve 2.906.671,25 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 

SONUÇ: 
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BİRLİK SİGORTA A.Ş. 

AYRINTILI BİLANÇO 
V A R L I K L A R 

1- CARİ (DÖNEN) VARLIKLAR Cari Dönem 
31/1272006 

A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6 .378 .378 ,65 
1- Kasa 275.207,97 
2- Alınan Çekler 0,00 
3- Bankalar 6.106.299,93 
4- Verilen Çekler ve ödeme Emirleri (-) -3.129,25 
5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 0.00 

B- Finansal Yatırımlar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Varlıklar 39 .145 .654 ,83 
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 36.373.983,31 
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 2.771.671,52 
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 
4- Krediler 0,00 
5- Krediler Karşılığı (-) 0,00 
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Varlıklar 0,00 
7- Şirket Hissesi 0,00 
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00 

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 43 .356 .710 ,76 
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 44.043.411,54 
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -2.006.242,70 
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 828.109,61 
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 25.428,79 
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00 
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00 
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 890.269,13 

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 
Karşılığı (-) -424.265.61 

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 71 .907 ,78 
1- Ortaklardan Alacaklar 0,00 
2- iştiraklerden Alacaklar 0,00 
3- Bağlı ortaklıklardan Alacaklar 0,00 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00 
5- Personelden Alacaklar 0,00 
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 71.907,78 
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00 
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 

E- Diğer Alacaklar 975 .412 ,24 
1- Finansal Kiralama Alacakları 0,00 
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00 
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 975.412,24 
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00 
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 

F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir tahakkukları 362 .505 ,20 
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 355.943,47 
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri 0,00 
3- Gelir Tahakkukları 6.561,73 
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 
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G- Diğer Cari Varlıklar 11.377,28 
1- Gelecek Aylar ihtiyacı Stoklar 0,00 
2- Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar 984,26 
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00 
4- İş Avansları 4.568,39 
5- Personele Verilen Avanslar 5.824,63 
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 0,00 
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0,00 
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 

1- CARİ (DÖNEN) VARLIKLAR TOPLAMI 90 .301 .946 ,74 

AYRINTILI BİLANÇO 
V A R L I K L A R 

II- CARİ OLMAYAN VARLIKLAR Cari Dönem 
31 /12 /2006 

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 0,00 

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 
7- Sigortalılara Krediler (ikrazlar) Karşılığı (-) 
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alac.Karş.(-) 
B- ilişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 

1- Ortaklardan Alacaklar 
2- iştiraklerden Alacaklar 0,00 
3- Bağlı ortaklıklardan Alacaklar 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 
5- Personelden Alacaklar 
6- Diğer ilişkili Taraflardan Alacaklar 
7- ilişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 
8- ilişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 
9- ilişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C- Diğer Alacaklar 0,00 
1- Finansal Kiralama Alacakları 
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 
6- Şüpheli Diğer Alacaklar 
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

D- Sabit Finansal Varlıklar 1.483.823,72 

1- Bağlı Menkul Kıymetler 1.483.823,72 
2- İştirakler 
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 
4- Bağlı Ortaklıklar 
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 
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7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taah.(-) 
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigort. Ait Finansal Yat. 
9- Diğer Finansal Varlıklar 

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
E- Maddi Varlıklar 1.301.997,96 

1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.162.500,00 
2- Yatırım Amaçlı G.Menkuller Değer Düşük Karş. (-) 
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 
4- Makine ve Teçhizatlar 221.269,96 
5- Demirbaş ve Tesisatlar 819.570,15 
6- Motorlu Taşıtlar 677.333,31 
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel maliyet Bedelleri Dahil) 8.805,05 
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 0,00 
9- Birikmiş Amortismanlar (-) -1.587.480,51 

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avans (Yap. Olan Yat.Dahil) 0,00 
F- Maddi Olmayan Varlıklar 148.455,23 

1- Haklar 
2- Şerefiye 
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 430.667,45 
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -282.212,22 
7- Maddi Olmayan Varlıklara ilişkin Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 
2- Gelir Tahakkukları 
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları 

H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar 0,00 
1- Efektif Yabancı Para Hesapları 
2- Döviz hesapları 
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 
4- Peşin ödenen Vergi ve Fonlar 
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 
6- Diğer çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 

II- CARİ OLMAYAN (DURAN) VARLIKLAR TOPLAMI 2.934.276,91 

AKTİF TOPLAMI 93.236.223,65 
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AYRINTILI BİLANÇO 
Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R 

II I- K I S A VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Car i Dönem 
31 /12 /2006 

A - F inansa l Borçlar 0,00 
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00 
2- Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar 0,00 
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0,00 
4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0,00 
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00 
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00 
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ihraç Farkı (-) 0,00 
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00 

B- Esas Faa l iye t le rden Borçlar 6 .488 .185 ,35 
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 5.904.532,77 
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alman Depolar 583.652,58 
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reesk.(-) 0,00 

C- İlişkili T a r a f l a r a Boçlar 97 .709 ,69 
1- Ortaklara Borçlar 89.073,24 
2- iştiraklere Borçlar 0,00 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00 
5- Personele Borçlar 8.636,45 
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 

D- Diğer Borçlar 546 .418 ,80 
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 875,36 
2- Diğer Çeşitli Borçlar 545.543,44 
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00 

E- Sigortacılık T e k n i k Karşılıkları 60 .741 .013 ,92 
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 37.140.148,65 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00 
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 0,00 
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 23.600.865,27 
5- İkramiye ve indirimler Karşılığı - Net 0,00 
6- Yatırım Riski Hay.S.Pol.Sah.ait Pol.lçin Ayrılan Karş.- Net 0,00 
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0,00 

F- Ödenecek V e r g i v e Benzer i Yükümlülük İle Karş. 2 .180 .939 ,56 
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.820.478,69 
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik kesintileri 59.153,66 
3- Vadesi geçmiş, Ertel. veya Taksitlen.Vergi ve Diğ.Yük. 0,00 
4- Ödenecek Diğer Vergi ve benzeri Yükümlülükler 0,00 
5- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları 414.679,61 
6- Dönem Karının Peşin ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-) -113.372,40 
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00 

G- Diğer R isk le re İlişkin Karşılıklar 0 ,00 
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 
3- Maaliyet Giderleri Karşılığı 0,00 

H- G e l e c e k A y l a r a A i t Gel i r ler v e G i d e r Tahakkukları 4 5 2 . 4 1 4 , 0 9 
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler 0,00 
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2- Gider Tahakkukları 452.414,09 
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 

1- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 
1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 
2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0,00 
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 

III- KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 70 .506 .681 „41 

IV- U Z U N VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
Cari Dönem 
31 /12 /2006 

A- Finansal Borçlar 0,00 
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 
2- Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar 
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 
4- Çıkarılmış Tahviller 
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar ihraç Farkı (-) 
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00 

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Rees.(-) 

C- ilişkili Taraflara Boçlar 0,00 

1- Ortaklara Borçlar 
2- İştiraklere Borçlar 
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 
5- Personele Borçlar 
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 

D- Diğer Borçlar 0,00 

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 
2- Diğer Çeşitli Borçlar 
3- DiğerÇeşitli Borçlar Reeskontu (-) 

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 6 .973 .286 ,01 

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 
5- İkramiye ve indirimler Karşılığı - Net 
6- Yatırım Riski Hay.Sig. Pol.Sahip.ait Pol.lçin Ayr.Karş.- Net 
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 6.973.286.01 

F- Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 0,00 

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 
2- Vadesi Geçmiş, Ertelen.veya Taksitl.Vergi ve Diğ.Yüküm. 
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

F- Diğer Risklere ilişkin Karşılıklar 961 .464 ,76 

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 961.464,76 
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00 

H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 

1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 
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2- Gider Tahakkukları 

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları 

1- Diğer U z u n V a d e l i Yükümlülükler 174.388 ,00 
1- Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 174.388,00 
2- Diğer Uzun Vadel i Yükümlülükler 

IV- U Z U N VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER T O P L A M I 8 .109.138,77 

V - ÖZSERMAYE Cari Dönem 
31 /12 /2006 

A - Ödenmiş S e r m a y e 19 .743 .000 ,00 

1- (Nominal) Sermaye 19.740.000,00 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 3.000,00 
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

B- S e r m a y e Y e d e k l e r i 0 ,00 

1- Hisse Senedi ihraç Primleri 

2- Hisse Senedi İptal Karları 
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları 

4- Yabancı Para Çevrim farkları 
5- Diğer Sermaye Yedekleri 

C - K a r Y e d e k l e r i 2 .648 .007 ,24 
1- Yasal Yedekler 789.025,83 
2- Statü Yedekleri 0,00 
3- Olağanüstü yedekler 605.045,66 
4- özel Fonlar (Yedekler) 321.055,65 
5- Finansal Varlıklar Değerlemesi 932.880,10 
6- Diğer Kar Yedekleri 

D- Geçmiş Yıllar Kârları 0 ,00 
1- Geçmiş Yıllar Kârları 0,00 

E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) -10 .132 .817 ,41 

1- Geçmiş Yıllar Zararları (-) -10.132.817,41 
F- Dönem Net Kârı 2 .362 .213,64 

1- Dönem Net Kârı 2.362.213,64 
2- Dönem Net Zararı (-) 

V - ÖZSERMAYE T O P L A M I 14 .620 .403 ,47 

PASİF T O P L A M I 93 .236 .223 ,65 
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BİRLİK SİGORTA A.Ş 

AYRINTILI GELİR TABLOSU 

1-TEKNİK BÖLÜM 
Cari Dönem 

01/01-
31/12/2006 

I 
A-Hayat Dışı Teknik Gelir 77.358.692,57 

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 72.296.849,31 
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 83.574.184,77 

1.2- Kazanılmamış Primler Karş.Değ.(Re.Payı ve 
Devr.Kısım Düşülmüş) (+/-) -11.277.335,46 

1.3- Devam Eden Riskler Karş.D.(Re. Payı ve Dev. 
Kısım Düşülmüş) (+/-) 0.00 

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 2.410.076,76 

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş 
Olarak) 2.651.766,50 

B- Hayal Dışı Teknik Gider (-) -76.083.184,19 
. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş 

Olarak) (-) 
Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 
ü -

-55.616.102,26 

1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 
(•) - .........^ 

-45.556435.28 

1.2- Muallak Hasar Karş.Değ.(Re.Payı ve Dev. Kısım 
Düşülmüş ) ( • / - ) _ -10.059.666,98 

2- ikramiye ve ind.Karş.Değ.(Re. Payı ve Dev.Kısım 
Düşül.Olr. (+/-) 

Muallak Hasar Karş.Değ.(Re.Payı ve Dev. Kısım 
Düşülmüş ) ( • / - ) _ -10.059.666,98 

3- Diğer Teknik Karş.Değişim (Re.Payı ve Devr Kısım 
Düşülmüş Olarak) (+/-) -514.901,59 

4- Faaliyet Giderleri (-) -19.952.180,34 

C- Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı (A - B) 1.275.508,38 

D-Hayat Teknik Gelir 0,00 

1 - Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) I 0,00 

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 

1.2- Kazanılmamış Primler Karş.Değ.(Re. Payı ve 
Devr Kısım Düşülmüş) (+/-) 

1.3- Devam Eden Riskler Karş.Değ.(Re.Payı ve 
Devr.Kısım Düşlmş) (*I-J 

2- Hayat Branşı Yatırım Gelirleri 

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 
, 

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş 
Olarak) 

E- Hayat Teknik Gider (•) 0,00 
. Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş 

Olarak) (-) 0,00 

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasuror Payı Düşülmüş 
Otarakj j t i 

1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ.(Re Payı ve 
Devr.Kısım Düşülmüş) (+/-) 

2- Ikramiye ve indi.Karş.Değ.(Re.Payı ve Devr.Kısım 
Dşlmş) (+/-) 

3- Hayat Matematik Karş.Değişim (Re.Payı ve Devreden 
Kısım Düşülmüş) (+/-) 

4- Yatınm Ris.Hayal Sig.Poliç.lçin Ay.Karş.Değ.(Re.Payı 
ve Dev.Kıs.Düş.OI.) (+/-) 

5- Diğer Teknik Karş.Değ. (Re.Payı ve Devr. Kısım 
Düşülmüş Olarak) (+/-) 

6- Faaliyet Giderleri (-) 
""' • * 7- Yatınm Giderleri (-) 

8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 

9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 

F- Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D - E) 0,00 

G- Emeklilik Teknik Gelir 0,00 

1- Fon İşletim Gelirleri 

2- Fon Yönetim Gider Kesintisi 

3- Giriş Aidatı Gelirleri 

I 4- I Ara Verme Halinde Yönetim Gider Kesintisi 
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5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi 

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 

7- Diğer Teknik Gelirler 

H- Emeklilik Teknik Gider (-) 0,00 

1- Fon İşletim Giderleri (-{ 

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 

3- Faaliyet Giderleri (-) 

4- Diğer Teknik Giderler (-) 

I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik (G • H) 0,00 

II- TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 

C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı 1.275.508,38 

F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat 0,00 

1- Teknik Bölüm Dengesi • Emeklilik 0,00 

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+l) 1.275.508,38 

K- Yatınm Gelirleri 5.757.272,89 

1- Finansal Yatırımlardan Ekte Edilen Gelirler 4.505.066,40 
. Finansal Yatınmlann Nakde Çevrilmesinden Elde 

Edilen Kârlar 0.00 

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 716.797,73 

4- Kambiyo Kârlan 460.675,76 

5- iştiraklerden Gelirler 42.732.98 
. Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi 

Teşebbüslerden Gelirler 
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 32.000,02 

8- Türev Ürünlerden Ekte Edilen Gelirler 

9- Diğer Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 

10- Hayat Teknik Bolümden Aktarılan Yatınm Gelirleri 

L-Yatınm Giderleri (•) 4.144.863,42 

1- Yatınm Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 0.00 

2- Yatınmlar Değer Azalışları (-) 
, Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucu Oluşan Zararlar 
* (-) 

-2.953.99 

4- Hayat Dışı Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -2.410.076.76 

5- Türev Ürünleri Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 

6- Kambiyo Zararları (-) -425.449,68 

7- Amortisman Giderleri (-) -306.382.99 

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) 0,00 

M- Diğer Faaliyetlerden ve O.dışı Faal.Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) •981 246,60 

1- Karşılık Hesabı (t/-) -922.404.40 

2- Reeskont Hesabı (+/-) -4.194,33 

3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) 0.00 

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Giderleri (-) 

7- Diğer Gelir ve Kârlar (+) 4.096,05 

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) -58.743,92 

9- Önceki Yıl Gelir ve Kârları (+) 

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 

N- Dönem Net Kan veya Zaran (+/-) 2.362.213,64 

1- Dönem Kân veya Zararı (•/-) 
——————— 2.906.671.25 

_ Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 
Karşılıklan (-) -544.457.61 

3- Dönem Net Kâr veya Zararı (+/-) 2.362.213,64 

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 

- 4 0 9 -





SAYI: 22 
BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 29/05/2008 tarihli 24'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nda yapılan değişiklikle sigortacılık 
faaliyetlerinin "Hayat" ve " Hayat dışı sigortalar" olmak üzere iki gruba ayrılması ve 1998 yıl 
başından itibaren sadece hayat dalında faaliyet gösteren şirketlerin yeni hayat sigorta 
sözleşmelerini yapabilmeleri zorunluluğunun getirilmesi üzerine Birlik Sigorta A.Ş.'nin 
hayat dalı pazar payını korumak ve geliştirmek amacıyla, 250.000 YTL sermayeli " Birlik 
Hayat Sigorta A.Ş." 12.2.1998 tarihinde kurulmuştur. 

07.10.1998 tarihinde de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürlüğünden Hayat ve Ferdi Kaza Branşlarında çalışmaya yetkili olduğu Ruhsatname'leri 
almış ve faaliyete geçmiştir. 

T. Halk Bankası A.Ş.'nin iştiraklerdeki Tasfiye Halinde Halk Bankası Personel 
Vakfı'na ait hisselerin alımından sonra Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'deki Bankanın hisse 
oranı % 94,40'a yükselmiştir. 

Şirket 25.07.2003 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul'da esas ve ödenmiş 
sermayesini 7.000.000 YTL'ye yükseltmiştir. 

Birlik Sigorta A.Ş.'nin Hayat Branşı devralınarak faaliyetlerini sürdüren şirketin 
amacı, yabancı ülkelerde ve Türkiye'de kişiye yönelik can sigortası (hayat ve ferdi kaza) ile 
reasürans, koasürans ve resterasyon işlemlerini yapmak olarak belirlenmiştir. 

Şirket; esas itibariyle ana sözleşme hükümlerine, ana sözleşmede mevcut olmayan 
hususlarda TTK ile 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu'na göre faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 
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Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2005 - 2006 yıllan faaliyetleri ile ilgili toplu bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Son iki yıl 
Artış 
veya 

Toplu Bilgiler Ölçü 2005 2006 farkı azalış % 

Sermaye YTL 7.000.000 7.000.000 - -
ödenmiş sermaye •• 7.000.000 7.000.000 - -

Yabancı kaynaklar 9.206.118 24.879.466 15.673.348 170,2 

Öz kaynaklar " 16.401.256 21.873.610 5.472.356 33,4 

Maddi duran vadıkiar (edinme değeri) 745.895 1.009.858 263.963 35,4 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 637.249 727.144 89.895 14,1 

Yatırım için yapılan nakdi ödemeler YTL - 129 129 100,0 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % - 117 117 100,0 

İştiraklere ödenen sermaye YTL 25.163 25.163 - -

iştirakler temettü gelirleri % - - - -

Acente sayısı ( banka acenteleri dışında ) Sayı 73 75 2 2,7 

Toplam prim üretimi: YTL - -

Ferdi kaza - 3.948 27.983 24.035 608,8 

Hayat •• 13.773.608 33.489.985 19.716.377 143,1 

Hayat • 3.119.262 6.926.990 3.807.728 122,1 

Personel (ortalama) Kişi 17 19 2 11,8 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 661.094 785.757 124.663 18,9 

Cari yıla ilişkin: n - -

Personel başına aylık ortalama gider " 2.868 2.919 51 1,8 

Dönem kârına ilişkin vergi ve yasal yük. YTL 2.735.075 2.687.908 (47.167) (1 .7 ) 

Tahakkuk eden vergiler 2.790.824 2.760.268 (30 .556 ) (1.1) 

GSYİH" katkı (üretici fiyatlarıyla ) » - 17.672.960 17.672.960 -

GSYİH' katkı (alıcı fiyatlarıyla) 17.672.960 17.672.960 -

Ekonomik kârlılık % 52,2 63,7 11,5 22,0 

Mali karlılık (Özkaynaklar yönünden) % 52,2 63,7 11,5 22,0 

Faaliyet kârı (teknik kârı) % 33,5 29,8 (3,7) (11,1) 

Faaliyet kârı YTL 5.097.918 8.631.441 3.533.523 69,3 

Dönem kârı " 8.567.564 13.943.510 5.375.946 62,7 

Bilanço kârı •• 5.832.488 11.255.602 5.423.114 93,0 
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II. İDARİ BÜNYE 
Sigorta şirketlerinin bünyelerinde mevcut, hayat branşı sigortacılık işlemlerinin 

başka bir şirket bünyesinde yürütülmesini öngören 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu' 
nun geçici 1' inci maddesine göre 12.02.1998 tarihinde Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 
kurulmuştur. 

Şirket mevzuat yönünden; Türk Ticaret Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanunu 
hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'nin kurucu ortaklarından T. Halk Bankası A.Ş.' nin 2005 
yılı sonunda T. Halk Bankası Personel Yardımlaşma Vakfına ait % 79,4 oranındaki şirket 
hissesinin, T. Halk Bankası A.Ş.'ce satın alınması ile, T. Halk Bankası A.Ş.' nin payının 
% 94,4 olması sonucu, Anayasa'nın 165' inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi' nin denetimine girmiştir. 

Şirketin amacı ana sözleşmesine göre, Türkiye'de ve yabancı ülkelerde kişiye yönelik 
her türlü hayat / can sigortası ile reasürans, koasürans ve retrosesyon işleri yapmaktır. 

Şirketin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olup Şirketin 
merkezi İstanbul'dadır. 

Yönetim Kurulu, tabii üye Genel Müdür dışında Genel Kurul'da seçilen 7 
üyeden oluşturulmuştur. Kuruluşun toplam 21 personeli vardır. 

III. MALİ BÜNYE 
Şirketin kullandığı varlıklar toplamının % 99,3 oranında 46.433.601 YTL'sini dönen 

varlıklar, % 0,7 oranında 319.475 YTL'sini de bağlı değerler oluşturmuştur. 

Tamamı 46.433.601 YTL olan dönen varlıkların 548.065 YTL'si hazır değerler, 
45.885.536 YTL'si kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere ait bulunmaktadır. 

Bağlı ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 319.475 YTL'nin tamamı 
bağlı değerlere ait bulunmaktadır. 

Kuruluşun kullandığı kaynaklar toplamı 46.753.076 YTL'nin; % 53,2 oranında 
24.879.466 YTL'si yabancı kaynaklara, % 46,8 oranında 21.873.610 YTL'si öz kaynaklara 
aittir. 

Yabancı kaynaklar toplamı 24.879.466 YTL'nin; 13.607.641 YTL'si kısa süreli, 
11.271.825 YTL'si de uzun süreli yabancı kaynaklara ait bulunmaktadır. 

Şirketin özkaynaklan geçen yıla göre % 33,4 oranında 5.472.356 YTL artmış, 
21.873.610 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 12.02.1998 tarihinde kurulmuş, 2007 yılında 9. faaliyet 
yılını tamamlamıştır. Şirketin 2006 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun 04.04.2006 tarih 
125/6 sayılı karan ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

2006 yılı programında 24.015 bin YTL olarak öngörülen toplam prim üretimi, 
Şirket'in faaliyet gösterdiği 2 sigorta dalında da aşılarak 33.518 bin YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin Hayat ve Bireysel Emeklilik 
dallarında faaliyet gösteren 53 şirketin verilerine göre hayat sigortası dalında; 

- 2005 yılında direkt prim üretiminde sektörde %1,1 oranında 13.378 bin YTL ile 14 
üncü sırada bulunan Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 2006 yılında payını % 2,4 oranına çıkartarak 
11 inci sıraya yükselmiştir. 

- 2005 yılında teknik kârda 5.098 bin YTL ile 10 uncu sırada olan şirket 2006 yılında 
8.619 bin YTL ile bir basamak yükselerek 9 uncu sıraya çıkmıştır. 

- Brüt kârda 2005 ve 2006 yıllarında 7' nci sıradaki yerini korumuştur. 

- Brüt kâr/alınan primler oranında 2005 yılında % 62,20, 2006 yılımda % 41,63 ile 
sektörde ilk sıradaki yerini korumuştur. 

Ferdi kaza sigortasında işlem hacmi çok küçük olduğu için sektörden aldığı pay yok 
denecek düzeydedir. 

2006 yıl sonunda ferdi kaza sigortasında sektörden alınan payın azlığı dikkate 
alınarak başta pazarlama faaliyetleri olmak üzere etkin çabalarla gerçekleştirilecek prim artışı 
ile sektördeki Pazar payının yükseltilmesine çalışılması gerekmektedir. 

V. İŞTİRAKLER 

Şirket, Birlik Sigorta A.Ş.'ye 25.163,83 YTL ve % 0,1 oranında, Halk Yatırım A.Ş.'ye 
1 Yeni Kuruş ile ortak olmuştur. 2006 yılı sonunda 7.098,19 YTL enflasyon değerleme farkı 
ile şirketin iştiraklerindeki toplam payı 32.262,03 YTL olmuştur. 

VI. ÖNERİLER 
Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Şirket'in faaliyette bulunduğu sigorta dallarında prim üretiminin düşüklüğü göz 
önüne alınarak prim üretiminin ve dolayısıyla kârlılık ve verimliliğin daha da artırılması için 
pazarlama faaliyetine önem ve öncelik verilmesi, faaliyette bulunduğu dallarda hizmet 
verilmesi amacıyla, sigorta şirketi olmayan bankalar nezdinde girişimde bulunulması, ayrıca 
sağlık ve emeklilik sigorta dallarında da faaliyete geçme hususunun etüt edilmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'nin 12.04.2007 tarihinde kendi Genel Kurulu'nda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 13.943.510,63 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan Gelir 
Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Birlik Hayat Sigorta A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Varlıklar Geçmiş Dönem Cari Dönem Varlıklar 
YTL YTL 

I.Cari Varlıklar 

A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 659.917,02 548.064,94 

B-Finansal Yatırımlar ve Riski 
Sigort. Ait Finansal Varlıklar 24.628.886,59 45.613.529,78 

C-Esas Faaliyetlerden Alacaklar 149.033,30 193.435,24 

D-İlişkili Taraflardan Alacaklar 4.999,89 5.257,56 

E-Diğer Alacaklar _ -

F-Gelecek Aylara Ait Giderler ve 
Gelir tahakkuklan 9.228,24 9.434,37 

G-Diğer Cari Varlıklar 10.460,13 63.878,69 

Cari Varlıklar Toplamı 25.462.525,17 46.433.600,58 

Il.Cari Olmayan Varlıklar 

A-Esas Faaliyetlerden Alacaklar _ -

B-İlişkili Taraflardan Alacaklar -

C-Diğer Alacaklar -

D-Sabit Finansal Varlıklar 36.201,12 36.760,97 

E-Maddi Varlıklar 108.645,96 282.714,45 

F-Maddi Olmayan Varlıklar _ -

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkuklan - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar -

Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 144.847,08 319.475,42 

Varlıklar Toplamı 25.607.372,25 46.753.076,00 
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Yükümlülükler Geçmiş Dönem Cari Dönem 
YTL YTL 

III.Kısa Vadeli Yükümlülükler 

A-Finansal Borçlar 
B-Esas Faaliyetlerden Borçlar 
C- İlişkili Taraflara Borçlar 
D-Diğer Borçlar 
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 
F-Ödenecek Vergi ve Benzeri 

Yükümlükler ile Karşılıkları 
G-Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 

Gider Tahakkuku 
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 

226.275,55 
25.481,34 
5.117,72 

4.836.342,13 

801.476,65 

63,54 

1.816,79 
26.741,34 
84.051,47 

7.443.247,36 

820.125,52 

587,08 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 5.894.756,93 8.376.569,56 

IV.Uzun Vadeli Yükümlülükler 

A-Finansal Borçlar 
B-Esas Faaliyetlerden Borçlar 
C-İlişkili Taraflara Borçlar 
D-Diğer Borçlar 
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 
F-Diğer Yükümlülükler ile 

Karşılıklan 
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 

Gider Tahakkuklan 
I-Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 

3.185.316,36 11.114.038,94 

Uzun Vadeli Yükümlükler Toplamı 3.311.361,71 11.271.825,25 

V.Özsermaye 
A-Ödenmiş Sermaye 
B-Sermaye Yedekleri 
C-Kar Yedekleri 
D- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F-Dönem Net Karı 

11.915.759,25 

2.701.056,80 
(4.048.051,43) 

5.832.488,99 

11.915.759,25 

7.981.371,36 
(4.048.051,43) 
11.255.602,01 

Özsermaye Toplamı 16.401.253,61 27.104.681,19 

Yükümlülükler Toplamı 25.607.372,25 46.753.076,00 
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Bir l ik Haya t Sigorta A.Ş. Ge l i r Tablosu 

Geçmiş Dönem C a r i Dönem 

Ge l i r Tablosu YTL YTL 

1 . T E K N İ K B Ö L Ü M 

A - H a y a t Dışı T e k n i k G e l i r 
1 -Kazanılmış primi.(Reasürör Payı Düş. Olarak) 82,86 10.653,40 

2-Teknik olmayan bölüm. Aktanl. Yat.üelirlcrı -
3-Diğ.Tck.üclir. (Reasürör Payı DUş.olarak) 

T o p l a m (A) 82,86 10.653,40 

B-Hayat Dışı T e k n i k G i d e r 
1 -Gerçekleşen hasarlar (Reasü.Payı Düş. Olarak) 

2-tkramiye ve lndirimlerKarşılığ.Değişim(+/-) -
3-Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (+/-) -
4-Faaliyet Giderleri (-) (280,28) 1.118.83 

Toplam (B) (280,28) 1.118,83 

C - T e k n i k B ö l ü m Dengesi - H a y a t Dışı (A-B) (197,42) 11.772,23 

D - H a y a t T e k n i k Ge l i r 

1-Kazanılmış primi .(Reasürör Payı Düş. Olarak) 12.315.270,95 30.253.833,52 

2-1 layat Branşı Yatınm Gelirleri 108.047,90 68.477,35 

3-Yatırımdakı Gerçekleşmemiş Kârlar 

4-Diğ.Tck.Gelir. (Reasürör Payı Düş.olarak) 1.195.476,27 1.139.008,42 

T o p l a m ( D ) 13.618.795,12 3 I . 4 6 1 J I 9 . 2 9 

E- Haya t T e k n i k G i d e r (-) 
1 -Gerçekleşen tazmin.(Reasü.Pay.Düş.Ola.) (-) (3.612.771,61) (8.592.695,31) 

2-lkramiyc ve lndirimlcrKarşılığ.Değişim(+/-) 

3-Hayat Matematik Karşılığında Deği.(+/-) (1.351.741,20) (8.016.711,96) 

4-Yat.RiskiHay.Sig.Poliçe Sah.Ait Poliçeler için 

Ay.Karş.Değ (+/-) 257.545,52 87.989,38 

S-Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (+/-) -
6-Faaliyct Giderleri (-) (3.813.618,74) (6.320.039,25) 

7-Yatınm giderleri (-) (93.31) (192,42) 

8-Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 

9-Tek.Olmay.Böl.Aktan.Yat.Gelirlcri (-) 

T o p l a m ( E ) (8.520.679,34) (22.841.649,56) 

F-Teknik B ö l ü m Dengesi - Haya t ( D - E ) 5.098.115,78 8.619.669,73 

G - Emekl i l i k T e k n i k Ge l i r 

Fon İşletim Gelirlen - -
Fon Yönetim Gider Kesintisi - -
Giriş Aidatı Gelirleri 

Ara Verme Halinde Yönetim Gider Kesintisi 

Özel Hizmet Gideri Kesintisi 

Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -

Diğer Teknik Gelirler -
T o p l a m ( G ) 

H - Emekl i l i k T e k n i k G i d e r (-) 

Fon İşletim Giderleri (-) 

Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Gid. (-) -
Faaliyet Giderleri (-) 

Diğer Teknik Giderler (-) 

T o p l a m ( H ) -
1- T e k n i k Bölüm Dengesi - Emekl i l i k ( G - H ) -
1 1 . T E K N İ K O L M A Y A N B Ö L Ü M 
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (197,42) 11.772,23 

F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat 5.098.115,78 8.619.669,73 

I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik -

J - Genel T e k n i k Bölüm Dengesi ( C + F + I ) 5.097.918,36 8.631.441,96 

K- Y a t ı r ı m Ge l i r l e r i 3.603.946,62 5.600.923,09 

L- Y a t ı r ı m G ider le r i (-) ( 7 7 . 7 9 5 ^ 1 ) (134.327,89) 

M - Diğer Faal .ve Olağandışı Faa l .Gel i r ve K i r l a r ile G i d e r ve 
(56.505,06) (154.526,53) 

N - Dönem K i n 8.567.564,61 13.943.510,63 

Dönem Kân Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıklan (-) (2.735.075,62) (2.687.908,62) 

Dönem Net K â n 5.832.488,99 11.255.602,01 
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SAYI: 23 
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

G I R I Ş 

Halk Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 29/05/2008 tarihli 24'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

ı . T O P L U B A K ı Ş : 

Türkiye Halk Bankası A.Ş., diğer bankalarla birlikte, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu ve Menkul Kıymetler Borsalannın Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe göre İMKB'de doğal üye olarak işlem yaparken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
15.8.1996 tarihinde yaptığı toplantıda sermaye piyasasında güven ve istikrann sağlanması, 
daha etkin ve rekabetçi piyasa ortamının kurulması amacıyla piyasada faaliyet gösteren 
bankalar ve aracı kurumlar arasındaki rekabet eşitliğinin sağlanması gerekçesiyle bankaların 
İMKB'deki faaliyetlerini, 2.1.1997 tarihinden itibaren, satın alacakları veya kuracakları bir 
aracı kuruma yetki belgelerini devretmeleri suretiyle yürütmelerine karar vermiştir. 

SPK'nın bu kararı üzerine Halkbank Yönetim Kurulu 7.11.1996 tarih ve 39 nolu 
toplantısında bu amaçla anonim şirket statüsünde 500 milyar TL (500 bin YTL) sermaye ile 
kurulacak aracı kurum sermayesine en fazla % 50 oranında iştirak edilmesi 
kararlaştınlmıştır. 

Kurulacak şirketin unvanı Halk Yatınm A.Ş. olarak tespit edilmiş, şirket ana 
sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra 5.9.1997 tarihli Ticaret 
Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tamamlanmıştır. 500 Milyar TL (500 bin 
YTL) sermaye ile kurulan şirketin sermayesinin % 99 oranındaki hissesi T. Halk Bankası 
Personeli Yardımlaşma Vakfı'na aittir. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 30.10.1997 tarihli toplantısında konu ile ilgili olarak 
aldığı 97/T-66 sayılı kararı ile T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün kurulacak bir aracı 
kurum şirketine % 45 oranında iştirak etmesine karar verilmiştir. 

Şirket, faaliyetini sürdürürken; şirketin en büyük ortağı olan T. Halk Bankası Personel 
Vakfı'nın tasfiyesine karar verilmiştir. Tasfiye sürecine giren T. Halk Bankası Personel Vakfı 
Vakıf Tasfiye ve Paylaştırma Kurulu, Banka'ya yazdığı 19.04.2004 tarih ve 1/34 sayılı 
yazı ile Vakıfla Banka'nın birlikte ortak olduğu içlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.'nin de bulunduğu 4 şirketteki hisselerini blok olarak Banka'ya satmayı teklif etmiştir. 

Yapılan değer tespit çalışmalan ve Tasfiye Halinde T. Halk Bankası Personel Vakfı 
temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda hisselerin değerlemesinde defter değerinin esas 
alınması kabul edilmiş, adı geçen 4 iştirakteki Vakıf hisselerinin değeri 31.08.2005 tarihi 
itibariyle 30.865.000 YTL olarak belirlenmiştir. Vakıf teklifi kabul etmiş ve 29.11.2005 
tarihinde Hisse Senedi Satış ve Devir Sözleşmeleri imzalanmıştır. 

- 4 1 9 -



Bunun sonucunda T. Halk Bankası A.Ş.'nin bu iştiraklerden Halk Yatınm Menkul 
Değerler A.Ş.'deki sermaye payı %99,94'e çıkmıştır. 

2006 yılında sermayesinin tamamına yakınının T. Halk Bankası A.Ş.'ye geçmesi ile 
yeni bir hüviyet ile sermaye piyasasında faaliyetine devam eden Halk Yatınm Menkul 
Değerler A.Ş.'nin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer 
verilmiştir. 

Toplu bilgiler Ölçü 2006 
Sermaye Bin YTL 17.500 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 17.500 
öz kaynaklar Bin YTL 22.967 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 843 
Finansman giderleri Bin YTL 78 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 1.803 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 1.512 

Şube Adet 3 

irtibat bürosu Adet 2 

Acente Adet 21 

işlem Hacmi: 

- Hisse senedi işlemleri 
- Tahvil / Bono piyasası kesin alış - satış 
işlemleri 

Milyon YTL 3.033 

2.423 

- Repo - Ters repo işlemleri 509 
- Yatırım fonları sayısı Adet 7 

Menkul kıymet alım - satım kârları Bin YTL 1.485 

Komisyon gelirleri (net) Bin YTL 4.674 

Diğer ana faaliyet gelirleri Bin YTL 2.356 

Personel (ortalama) Kişi 70 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 2.853 

Personel başına aylık ortalama gider YTL 3.436 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yüküml. Bin YTL 551 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 882 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 4.062 

GSYİH'ya katkı(alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 4.393 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 4.393 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 13,2 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) % 13,9 

Ekonomik kârlılık % 12,9 

Faaliyet kârı Bin YTL 2.839 

Dönem kârı Bin YTL 2.997 

Bilanço kârı Bin YTL 2.445 

- 4 2 0 -



II. İDARİ BÜNYE: 

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 
değişiklikleri ile ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş, Ana Sözleşmesi 5.9.1997 tarih 
ve 4370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirket 18.5.1998 tarihinde 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgelerini alarak 18.6.1998 tarihinde İMKB ve 
Takasbank nezdinde faaliyetine başlamıştır. Şirket 2006 yılında 10 uncu faaliyet yılını 
tamamlamıştır. 

Halk Yatınm Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul'da olup 2006 yıl sonu 
itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir Şubesi ile 2 İrtibat Bürosu ve Halkbank Şubelerinde 
faaliyetini sürdüren 21 Acente ile faaliyetini sürdürmüştür. 

Sermaye payı % 50 oranını aşması nedeniyle; Halk Yatınm Menkul Değerler A.Ş. 
bağlı ortaklık niteliği kazanmış, 2006 yılı itibanyle TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonu'nun 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı Karan gereğince TBMM KİT Komisyonu'nun 
ve 72 sayılı KHK gereğince Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimi kapsamına girmiştir. 

Şirket'te 2005 yıl sonu itibariyle 70 personel bulunurken; 2006 yılı içersinde 21 kişi 
Şirket'te göreve başlamış, 21 personel Şirket'teki görevinden aynlması sonucu 2006 yıl sonu 
itibariyle personel sayısı önceki yıla göre değişmemiştir. 2006 yılı içersinde 7'si yıl içersinde 
göreve başlayan toplam 21 personel Şirket'ten aynlmış olup bunlardan 2'si Müdür kadrosu 
ile görev yapmıştır. 

Yıl sonu itibariyle 3,9 milyon YTL tutanndaki personel gideri ödeneğinde % 77 
oranında gerçekleşme ile 3,0 milyon YTL tutannda cari yılla ilgili gerçekleşme olmuştur. Bu 
tutann 129,2 bin YTL'si kuruluş dışı Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenen 
tutara, 2.853 bin YTL'si de Şirket personeline ödenen tutara aittir. Aynca Şirket personeline 
önceki yılla ilgili olarak 32,5 bin YTL ödeme yapılmış olup toplam ödeme tutan 2.886 bin 
YTL, kişi başına ayda düşen tutar da 3.436 YTL olmuştur. 

III. MALİ BÜNYE 

Mali bünye incelemesine uygun olarak sadeleştirilen bilanço verilerine göre 2006 yıl 
sonu itibariyle varlıklar ve kaynaklar toplamı 23.810 Bin YTL'dir. 

Varlıklann % 79 oranında 18.805 Bin YTL'si dönen varlıklar, % 21 oranında 5.005 
bin YTL'si duran varlıklardır. Kaynaklann % 4 oranında 843 bin YTL'si yabancı, % 96 
oranında 22.967 bin YTL'si özkaynaklardan oluşmuştur. 

Varlıklann hangi oranda yabancı kaynakla karşılandığını gösteren mali kaldıraç oranı 
% 3,5 şirketin borç ve özkaynaklan arasındaki ilişkiyi gösteren mali yeterlilik oranı 
% 2.724,4 olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. 

Şirketin kısa süreli borçlannı ödeyebilme yeteneğini gösteren oranlardan; cari oran 
% 146,1, likidite oranı % 2.832,1, nakit oranı da % 1.628,8 olarak yüksek düzeyde 
gerçekleşmiştir. 

Şirket 2006 yılında her 100 YTL'lik ödenmiş sermayesinden 17,1 YTL, her 100 YTL 
özkaynağından 13,9 YTL dönem kân elde ederken, her 100 YTL öz kaynaktan 13,2 YTL 
faaliyet kârı elde etmiştir. 

-421 -



IV.İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketin 2006 yılı faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir. 

1-Hisse senedi alım-satımına aracılık: 
Şirketin asıl kuruluş amacı İMKB Hisse Senetleri Piyasasında hisse senetleri alım-

satımına aracılık etmektir. 

2005 yılını 39.777 puan seviyesinde kapatan İMKB-100 endeksi; 2006 yıl başında 
ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin etkisi ile 28 Şubat 2006 tarihinde 48.192 puana kadar 
yükselerek tarihi rekorunu kırmasına rağmen 2006 yılının Mayıs ve Haziran aylarında global 
piyasalarda görülen dalgalanmanın etkisi ile Haziran sonu itibariyle 31.951 puana kadar 
gerilemiş, Temmuz ayından itibaren endeks tekrar yükselişe geçmesine rağmen bu etki yıl 
sonuna kadar sürmüş ve önceki yıla göre %1,66 oranında düşüşle 39.177 puandan 
kapanmıştır. $ bazında ise endeks % 6,1 oranında azalarak 1720 puandan 1620 puana 
düşmüştür. 

2006 yıl başı itibariyle 107 aracı kurum İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem 
yaparken yıl içersinde 2 aracı kurum borsa üyeliğinden çıkarılmış, bu aracı kurumlardan biri 
daha sonra başka bir aracı kurum tarafından satın alınması ile 2006 yıl sonu itibariyle aracı 
kurum sayısı 100'ü fiilen işlem yapan olmak üzere 106 olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yılında İMKB Hisse Senetleri Piyasasında toplam 540 milyar YTL'lik işlem 
hacminden Halk Yatırım % 0,41 oranında 2,2 milyar YTL işlem hacmi ile 52 nci sırada yer 
alırken; 2006 yılında işlem hacmi 2005 yılına göre % 37,9 oranında artarak 3.033 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiş olup toplam 650 milyar YTL'lik işlem hacminde % 0,47 oranında 
işlem hacmi ile 106 aracı kurum arasında önceki yılda olduğu gibi 52 nci sırada yer almıştır. 

2006 yılında Şirket tarafından müşteriler adına 1.511.455 bin YTL tutannda hisse 
senedi alınmış, 1.502.900 bin YTL tutarında hisse senedi satılmıştır. Şirketin toplam hisse 
senedi işlem hacmi tutan 3.033.540 bin YTL'nin 14.154 bin YTL'si Şirket portföyü için 
alınan hisse senetlerine, 5.031 bin YTL'si de Halkbank'a ait iki yatınm fonu için alım satımı 
yapılan hisse senetlerine aittir. 

Şirket'in 2006 yılında hisse senedi işlem hacmi 3.033.540 bin YTL olup bunun 14.154 
bin YTL'si Şirket Portföyü için alım satımı yapılan komisyonsuz işlemler olup bu tutann 
düşülmesi ile komisyonlu işlem tutan 3.019.386 bin YTL olmaktadır. Komisyonlu 
işlemlerden brüt 3.666.311 YTL komisyon elde edilmiş olup brüt kürtaj oranı % 0,12 olarak 
gerçekleşmiştir. Yıl içersinde müşterilere toplam 703.189 YTL komisyon iadesi yapılmış olup 
net komisyon tutan 2.316.198 YTL, net kürtaj oranı da % 00,77 olarak gerçekleşmiştir. 

Şirkete, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.2.1999 tarih ve ARK/KRD-172 sayılı 
"Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri İzin Belgesi" Seri.V No:18 Sayılı Tebliğin 4'üncü maddesi uyannca 19.2.1999 
tarihinden geçerli olmak üzere verilmiştir. 

Şirketçe (Haziran-2007) itibariyle müşterilere tahsis edilen onaylı kredi tutarı 13,8 
milyon YTL, kullandırılan kredi tutarı da 6-7 milyon YTL arasındadır. Şirketin kullandırdığı 
kredi, kullandırabileceği kredi limitinin çok altında olup limitin % 10'u düzeyindedir. 
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2-Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri: 
İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında sabit getirili menkul kıymetlerin kesin alım-satım 

işlemleri ile repo-ters repo işlemleri yapılmaktadır. Bu piyasada amaç; sabit getirili menkul 
kıymetlerin aracı kuruluşlar arasında daha verimli dağılımını sağlamak, şeffaf bir ikinci el 
piyasası oluşturarak menkul kıymet ihracını arttırmak, repo-ters repo pazan için ise aracı 
kuruluşlar arasındaki fon akışını düzenleyerek repo işlemlerinin şeffaf bir ortamda 
gerçekleşmesini sağlamaktır. 

2006 yıl sonu itibariyle İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili 
93'ü aracı kurum, 40'ı banka olmak üzere toplam 133 kuruluş faaliyet göstermiştir. Halk 
Yatınm Menkul değerler A.Ş. bu piyasada hem kesin alım-satım hem de repo-ters repo 
işlemleri yapmaktadır. Şirket bu piyasada müşterilerin fonlannın yanı sıra kendi öz kaynağı 
iİe yatınm fonlannı da değerlendirmektedir. 

Şirket 2006 yılında kesin alım satım pazarında işlem yapan 75 aracı kurum arasında 
21 inci sırada, Repo-ters repo pazannda işlem yapan 59 aracı kurum arasında 16 nci sırada 
bulunmaktadır. 

3-Yatırım Fonları: 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 nci maddesine göre yatınm fonlan, 

halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paraları,belge sahiplerinin hesabına, riskin 
dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esasına göre sermaye piyasası araçlan, gayrimenkul, 
altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığını ifade 
etmektedir. 

2005 yıl sonu itibariyle 126 A Tipi Fon, 149 B Tipi Fon bulunurken; 2006 yıl sonu 
itibariyle A Tipi Fon sayısı 122'ye düşmüş, B Tipi Fon sayısı da 163'e yükselmiştir. 

Türkiye Kurumsal Yatınmcı Yöneticiler Derneği'nin yayımladığı endekslere göre A 
Tipi Fon Endeksi 2006 yılına 436 puan seviyesinden başlamış ve yılı % 1,7 oranında artışla 
443 puandan kapatmıştır. Bankanın her iki A Tipi Fonunun getirişi de A Tipi Fon Endeksi 
artış oranının altında kalmıştır. B Tipi Fon Endeksi ise %10,3 oranında artmış olup şirketin 
yönettiği 5 yatınm fonundan 3'ünün 2006 yılı getirişi endeks artış oranının üstünde 
gerçekleşmiştir. 

Şirketin yönettiği yatırım fon paylarının çok az kısmı dolaşımdadır. Dolaşımdaki 6 
adet fonun pay oranı Mayıs-2007 ayı itibariyle % 10'un altındadır. Bu oran sadece Halk 
Yatırım (B) Tipi Elektronik Likit Fon'da % 50' nin üzerindedir. 

Şirket'in yönettiği toplam 7 adet yatınm fonundan 3 fonun yıllık getirişinin fon 
endeksinden yüksek olmasına rağmen dolaşımdaki fon paylarının çok düşük seviyede olduğu 
göz önüne alınarak; ana kuruluş T. Halk Bankası A.Ş.'nin acente olması nedeniyle öncelikle 
Banka Şubelerine yönelik pazarlama faaliyetlerinin arttırılması, Banka ATM'lerinden Yatınm 
Fonu paylarının alım satımının yapılabilmesi için Şirket ile Banka arasında bilgi işlem 
entegrasyonun sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması gerekli görülmektedir. 

4-Portföy Yönetimi: 
Şirket, "Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi"ne istinaden müşterilerle imzalayacağı 

"Portföy Yönetim Çerçeve Sözleşmesine" dayanarak; Müşterinin aracı kuruma tevdi ettiği 
nakit birikiminin veya aracı kurum tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlannın, 
Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve imzalanan sözleşmede öngörülen ilkeler 
çerçevesinde müşteri adına sermaye piyasası araçlanna yatınlmak suretiyle yönetmektedir. 
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Şirket organizasyon şemasında Portföy Yönetim Birimi ayrı bir müdürlük olarak yer 
almasına rağmen yeterli personel bulunmamaktadır. Birim 20'ye yakın müşterinin müşteri ile 
şirket arasında imzalanan Portföy Yönetim Sözleşmesine göre maksimum 2,7 milyon YTL 
tutarında portföyü yönetmektedir. Bunun yanında Bankaya ait 2 adet (A) tipi Yatırım Fonu'nu 
da yönetmektedir. 

5-Kurumsal Finansman: 
Şirket organizasyon şemasına göre Yatınm Danışmanlığı ve Halka Arza Aracılık 

işlemlerini yapma görevi Kurumsal Finansman ve Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmektedir. 
Şirket kuruluş aşamasında "Yatınm Danışmanlığı Yetki Belgesi" almış olmasına rağmen 
hiçbir şirkete yatınm danışmanlığı yapmamıştır. 

Şirket 2006 yılında 5 şirketin hisselerinin halka arzında konsorsiyum üyesi olarak 
görev almıştır. Tüm bu halka arzlarda Halk Yatınm yüklenim miktarının üzerinde talep 
toplamıştır. 2007 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 3 şirketin halka arzında konsorsiyum üyesi 
olarak görev almıştır. 

6-Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (YOB) İşlemleri; 
Vadeli İşlem Borsasında; aracı kurum ile müşteriler arasında imzalanan "Vadeli İşlem 

Sözleşmesi"ne istinaden belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat,miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya 
dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeler işlem görmektedir. VOB'da işlem 
gören sözleşmeler; YTL/Dolar ve YTL/Avro paritesine, İMKB-30 ve İMKB-100 Endeksine, 
91 ve 365 günlük Hazine Bonolanna, pamuk ve buğday fiyatları ile altın fiyatlanna dayalı 
vadeli işlem sözleşmeleridir. 2007 itibariyle VOB'da 69 üye işlem yapmaktadır. 

Vadeli İşlemler Borsasının faaliyete geçmesi ile Şirket Yönetim Kurulu'nda üye 
olunup olunmaması konusu sürekli olarak gündeme gelmiş, Türev Araçlannın Alım Satımına 
Aracılık Yetki Belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.12.2007 tarihinde başvuru 
yapılmıştır. 

V.ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirketin İMKB Hisse Senetleri Piyasası işlem hacminden aldığı payın arttınlarak 
sıralamada Banka aracı kurumlan arasında üst sıralarda yer alabilmesi, kârlılık ve 
verimliliğin arttınlabilmesi için; öncelikle pazarlama faaliyetlerine ana kuruluş Halkbank'ın 
yaygın şube ağı göz önüne alınarak ağırlık verilmesi, Halkbank'ın ana misyonu olan KOBİ, 
esnaf ve sanatkarlann finansmanı, halka arz, yeniden yapılandırma ve işletmelerin 
satılmasında danışmanlık yapma konusunda faaliyetlerinin arttırılması, 

2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Halk Yatınm Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30.03.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 2.996.755,36 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 
2006 Yılı Bilançosu 

(VUK'a Göre Düzenlenmiştir) 
2 0 0 6 

Aktif (Varlıklar) Y T L 
Ayrıntısı Tümü 

l-Oönen Varlıklar 
A-Hazır Değerler 970.093,09 

İKasa 8.121,77 
2.Bankalar 961.971,32 
3 Diğer hazır değerler 

B-Menkul Kıymetler 9.844.578,54 
1.Hisse senetleri 144.426,27 
2.Özel kesim tahvil, senet ve bonoları 
3.Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları 9.725.864,22 
4 Diğer menkul kıymetler 
5.Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ( - ) 25.711,95 

C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 7.565.192,60 
1.Alıcılar (Müşteriler) 275.588,10 
2.Krediler 7.019.338,04 
3.Verilen depozito ve teminatlar 674,30 
4.Diğer kısa vadeli ticari alacaklar 269.592,16 
5.Alacak reeskontu (-) -
6.Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) -

D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 876.945,35 

1.Ortaklardan alacaklar 
2.iştiraklerden alacaklar 
3.Bağlı ortaklıklardan alacaklar 
4.Kısa vadeli diğer alacaklar 864.890,59 
5 Alacak reeskontu ( - ) -
6.Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) -
7 Takas ve saklama merkezi 12.054,76 

E-Stoklar 
F-Diğer Dönen Varlıklar 32.214,45 

Dönen Varlıklar Toplamı (1 ) 19.289.024,03 
ll-Duran Varlıklar: 
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 

1.Alıcılar 
2 Alacak senetleri 
3 Verilen depozito ve teminatlar 
4.Diğer uzun vadeli ticari alacaklar 
5 Alacak reeskontu (-) 
6 Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 
1.Ortaklardan alacaklar 
2. iştiraklerden alacaklar 
3.Bağlı ortaklıklardan alacaklar 
4.Uzun vadeli diğer alacaklar 
5.Alacak reeskontu ( - ) 
6.Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) 

C-Finansal Duran Varlıklar 4.546.695,60 

1.Bağlı menkul kıymetler 4.544.470,60 
2.Bağlı menkul kıy.değ.düş karşılığı ( - ) -
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3.İştirakler 
4.İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5.İştirakler değer düşüklüğü karşılığı ( - ) 
6.Bağlı ortaklıklar 
7.Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri ( - ) 
8.Bağlı ortaklıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 
9.Diğer finansal duran varlıklar 

D-Maddi Duran Varlıklar 
1 .Arazi ve arsalar 
2.Yerüstü ve yer altı düzenleri 
3.Binalar 
4.Makine, tesis ve cihazlar 
5.Taşıt araç ve gereçleri 
6.Döşeme ve demirbaşlar 
7.Diğer maddi duran varlıklar 
8. Birikmiş amortismanlar (-) 
9.Yapılmakta olan yatırımlar 
lO.Verilen sipariş avansları 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1.Kuruluş ve teşkilatlanma giderleri 
2.Haklar 
3.Araştırma ve geliştirme giderleri 
4.Diğer maddi olmayan duran varlıklar 
5.Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları ( - ) 
6.Verilen avanslar 

F-Diğer Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplamı ( I I ) 

Aktif (Varlıklar) Toplamı 

2.225,00 

290.631,31 

686.337.73 
64.100,42 
1.052.188,24 

1.511.995.08 

167.517,88 

645.403,79 

1.006.855,64 
1.484.741,55 

5.004.844,79 
24.293.868,82 
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Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 
2006 Yılı Bilançosu 

(VUK'a Göre Düzenlenmiştir) 
2 0 0 

6 
Pasif (Kaynaklar) Y T L 

Ayrıntısı Tümü 
l-Kısa Vadeli Borçlar: 
A-Finansal Borçlar -

1 .Banka kredileri 
2.Uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizleri 
3.Tahvil anapara taksitleri ve faizleri 
4.Çıkarılmış bonolar ve senetler 
5.Diğer finansal borçlar 

B-Ticari Borçlar 311.082,26 
1 .Satıcılar 50.584,01 
2.Müşteriler 216.171,40 
3.Alınan depozito ve teminatlar -
4.Diğer ticari borçlar 44.326,85 
5.Borç reeskontu ( - ) -

C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 282.489,59 
1 .Ortaklara borçlar 
2.İştiraklere borçlar 
3.Bağlı ortaklıklara borçlar 
4.Ödenecek giderler 
5.Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 249.404,96 
6.Ertelenen ve taksite bağlanan devlet alacakları -
7.Kısa vadeli diğer borçlar 33.084,63 
8.Borç reeskontu ( - ) 

D-Alınan Sipariş Avansları 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 553.868,76 

1 .Vergi karşılıkları 551.321,00 
2.Diğer borç ve gider karşılıkları 2.547,76 
Kısa Vadeli Borçlar Toplamı ( I ) 1.147.440,61 

ll-Uzun Vadeli Borçlar: 
A-Finansal Borçlar: 

1 .Banka kredileri 
2.Çıkarılmış tahviller 
3.Çıkarılmış diğer menkul kıymetler 
4.Diğer finansal borçlar 

B-Ticari Borçlar 
1 .Satıcılar 
2.Borç senetleri 
3 Alınan depozito ve teminatlar 
4.Diğer ticari borçlar 
5.Borç reeskontu ( - ) 

C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 
1 .Ortaklara borçlar 
2.iştiraklere borçlar 
3.Bağlı ortaklıklara borçlar 
4.Ertelenen ve taksite bağlanan devlet alacakları 
5.uzun vadeli diğer borçlar 
6.Borç reeskontu (-) 

D-Alınan Sipariş Avansları 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 178.952,51 

1 .Kıdem tazminatı karşılıkları 178.952,51 
2.Diğer borç ve gider karşılıkları -
Uzun Vadeli Borçlar Toplamı ( I I ) 178.952,51 
Borçlar Toplamı ( I + I I) 1.326.393,12 
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Ill-Öz Sermaye: 
A-Sermaye 
B-Sermaye Taahhütleri ( - ) 
C-Emisyon Primi 
D-Yeniden Değerleme Değer Artışı 

1 .Duran varlıkiardaki değer artışı 
2.iştiraklerdeki değer artışı 
3.Borsada oluşan değer artışı 

E-Yedekler 
1 .Yasal yedekler 
2.Statü yedekleri 
3. özel yedekler 
4.Olağanüstü yedek 
5.Maliyet artış fonu 
6.Sermayeye eklenecek işt.his.ve gayrm.satış 

kazançları 
7.Geçmiş yıl kârı 

F-Net Dönem Kân 
G-Dönem Zararı ( - ) 
H-Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 

Öz Sermaye Toplamı ( I I I ) 
Pasif (Kaynaklar) Toplamı 

350.983,04 

2.256.190,40 

414.867,90 

17.500.000.00 

350.983,04 

2.671.058,30 

2.445.434,36 

22.967.475,70 
24.293.868,82 
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Halk Yatırım A.Ş. 
2006 Yılı Gelir- Gider Tablosu 

(YTL) 
A-Brüt satışlar 4.992.827.854 

1-Hisse s e n e t l e r i v e geçici ilmühaber satışları 314.762 
2-Özel k e s i m tahv i l satışları -
3 - F i n a n s m a n b o n o s u satışları -
4-Diğer özel k e s i m s e n e t v e b o n o satışları -
5-Dev le t tahv i l satışları 4.165.418.265 
6 - H a z i n e b o n o s u satışları 821.717.178 
7-Diğer k a m u k e s i m i s e n e t v e b o n o satışları -
8-Diğer m e n k u l kıymet satışları -
9-Aracılık komisyonları 5.377.649 
10-Diğer h i z m e t satışları 

B-Satışlardan İndirimler (-) 703.189 
1-Satış iskontoları (-) -
2-Diğer ind i r imler (-) 703.189 

C - N e t Satışlar 4.992.124.665 
D-Satışların M a l i y e t i ( -) 4.985.965.648 

Brüt Satış Kân 6.159.017 
E - F a a l i y e t G i d e r l e r i (-) 5.581.455 

1-Araştırma v e geliştirme g ider le r i ( - ) -
2 - P a z a r l a m a , satış v e dağıtım g ider le r i ( -) 144.672 
3 - G e n e l yönetim gider ler i ( -) 5.436.783 

E s a s F a a l i y e t Kân 577.562 
F-Diğer F a a l i y e t l e r d e n G e l i r l e r v e Kârlar 2.356.259 

1-İştiraklerden temettü gel i r ler i 1.480 
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gel i r ler i -
3 -Fa iz v e diğer temettü gel i r ler i 2.231.495 
4 - F a a l i y e t l e ilgili diğer gel i r ler v e kârlar 123.284 

G-Diğer F a a l i y e t l e r d e n G i d e r l e r v e Z a r a r l a r (-) 16.590 
H - F i n a n s m a n G i d e r l e r i (-) 78.009 

1-Kısa v a d e l i borçlanma g ider le r i (-) 78.009 
2 - U z u n v a d e l i borçlanma gider ler i (-) -

F a a l i y e t Kârı 2.839.222 
l-Olağanüstü G e l i r l e r v e Kârlar 160.533 

1 -Konusu k a l m a y a n karşılıklar 154.958 
2-Önceki dönem gel i r v e kârları -
3-Diğer olağanüstü gel i r ler v e kârlar 5.575 

J-Olağanüstü G i d e r l e r v e Z a r a r l a r (-) 3.000 
1-önceki dönem g i d e r v e zararları ( - ) -
2-Diğer olağanüstü g ide r l e r v e z a r a r l a r ( - ) 3.000 
Dönem Kân 2.996.755 

K-Ödenecek V e r g i v e Diğer Y a s a l Yükümlülükler (-) 551.321 
N e t Dönem Kân 2.445.434 
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SAYI: 24 
KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 2006 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Kalkınma Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 13/11/2008 tarihli 7'nci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 

T. Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23.10.1996 tarih ve 96-25-06-b/320 
sayılı karan ile 125 milyar lira sermayeli "Kalkınma Finans A.Ş." adlı bir şirket kurulmasına, 
20.11.1996 tarih ve 96-27-10/346 sayılı karanyla şirket sermayesinde 4.000 payın 4 genel 
müdür yardımcısına, 124.996.000 payın da TKB'ye ait olmasına, 13.02.1997 tarih ve 97-03-
10/30 sayılı karanyla da kurulacak aracı kurumun ticari unvanının "Kalkınma Menkul 
Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 

3.4.1997 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ettirilen şirketin ana 
sözleşmesi, 11.4.1997 tarih ve 4269 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak 
şirket kurulmuş, 9.7.1997 tarihinde yetki belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan 
Şirket, 28.7.1997 tarihinde İMKB ve Takasbank nezdinde faaliyete başlamıştır. Şirketin 
merkezi İstanbul'dadır. Şirketin tek şubesi olan Ankara Şubesi Ocak/2007 ayında 
kapatılmıştır. 

1.11.2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankacılık Kanunu'nun 
bankaların faaliyet konulannı düzenleyen 4 üncü maddesinde; aracı kurumların faaliyetleri 
olan sermaye piyasası araçlarının alım-satımı, halka arzına aracılık ve portföy işletmeciliği ve 
yatırım danışmanlığı vb sayılmıştır. Yapılan değişiklikle bankalar aracı kurumlann tüm 
faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınmıştır. 

Kalkınma Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin (KYMD) 5 yıllık çalışmalarına ilişkin 
toplu bilgiler son iki yılı karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (*) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl 
farkı 

Artış veya 
azalış % 

Sermaye YTL 4 .989 .404 
15.361.240 6 .046.440 6 .046 .440 6 .046.440 

Ödenmiş sermaye 4 .989.404 
15.361.240 6 .046.440 6 .046 .440 6 .046 .440 

Özkaynaklar 7 .759.942 
7 .031.456 8.228.094 8 .623.522 8 .582.402 (41 .120) (0,5) 

Yabancı kaynaklar 3 .487.859 
3 .277 .114 2 .552.040 2 .612.107 1.925.269 (686 .838) (26,3) 

Finansman giderleri 5.926 
5.032 5.101 4 .907 6.008 1.101 22,4 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 914 .799 
932.091 1.080.364 1.157.485 1.185.090 27 .605 2,4 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı 291 .935 
836 .854 979 .262 1.047.174 1.113.155 65.981 6,3 

Şirketin hisse senedi iş lem hacmi Milyon YTL 485 
916 1.924 1.382 1.732 350 25,3 

Şirketin sektörden aldığı pay % 0,23 
0,31 0,46 0 ,26 0,27 0,01 3,8 

Şirketin tahvil/bono iş lem hacmi Milyon YTL 616 
1.556 1.479 1.370 1.775 405 29,6 

Şirketin V O B işlem hacmi Milyon YTL -
22 

Aracılık komisyonları (net) Y T L 1.023.490 
1.262.166 1.754.122 1.414.445 1.552.543 138.098 9,8 

Alım-satım kârlan 2.033.941 
1.067.362 1.648.131 

1.158.059 770 .928 
(387 .131) (33,4) 

Diğer hizmet satıştan " 
446 .080 

261 .960 474.221 4 9 7 . 5 8 0 431 .598 (65 .982) (13,3) 
Personel sayısı Kişi 4 9 

4 9 49 47 46 d ) (2,1) 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 1.364.075 

1.616.316 1.914.195 2 .023 .300 2.217.175 193.875 9,6 
Personel başına aylık ortalama gider 2 .320 

2 .748 3 .256 3 .239 3.685 446 13,8 
Dönem kanna ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlükler YTL 424 .603 501.563 96.808 146.692 
Tahakkuk eden vergiler 620 .006 

782 .815 474 .202 417 .934 301 .636 (116 .298) (27,8) 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 2.909 .304 

2.128.661 2 .945.010 2 .233 .643 1.813.641 ( 4 2 0 . 0 0 2 ) (18,8) 
GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) 2.713.901 

1.847.409 2 .567.616 2 .504.885 2.115.277 (389 .608) (15,6) 

Faaliyet kârlılığı (özkaynak yönünden) % 1,70 
7,4 

Mali kârlılık (özkaynak yönünden) % 2,20 
17,3 5,2 7,6 _ 

Zararlılık % 
0,5 

Dönem kân/zararı YTL 166.622 
1.216.024 430.921 656.971 (45.410) (702 .381) (106,9) 

Bilanço kân veya zaran 
(315.945) (10 .220.368) 336 .086 515 .238 (41.120) (556 .358) (108,0) 

(*) 2002-2004 yılına ilişkin TL değerleri, YTL'ye dönüştürülmüştür. 

Not:5024 sayılı Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolar esas alınmıştır. 

II. İDARİ BÜNYE: 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa 
Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Kalkınma 
Yatınm Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul'da olup 2006 yılında Ankara 
Şubesi, Polatlı ve İnegöl irtibat Bürolan ile faaliyetini sürdürmüş, Yönetim Kurulunun 
22.12.2006 tarih 073 sayılı karan ile 2005 ve 2006 yıllannı zararla kapatan Ankara 
Şubesinin 8.01.2007 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir. 

2006 yılında 48 personelle başlayan Şirkette, yıl içersinde 9 personelin işten 
ayrılması 5 yeni personelin işe başlaması sonucu 2006 yıl sonu itibariyle personel sayısı 
önceki yıla göre 4 eksilerek 44 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 30.3.2007 tarihindeki Olağan Genel 
Kurulu toplantısında bir yönetim kurulu üyesinin istifası ile boşalan yönetim kurulu 
üyeliğine TKB A.Ş.de Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet ifa etmekte olan kişinin 
atanması kabul edilmiştir. 

2006 yılında personel harcamaları 2005 yılına göre %9.6 oranında 193.875 YTL 
artarak 2.217.175 YTL olmuştur. 2006 yılında kişi başına ayda düşen personel 
harcamaları bir önceki yıla göre % 13.8 oranında 446 YTL artarak 3.685 YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE: 

2005 yılında Şirket portföyünde bulunan menkul kıymetlerin 2006 yılında satılarak 
elden çıkarılması nedeniyle uzun sürede paraya çevrilebilir değerler azalmış, buna karşılık 
kısa sürede paraya çevrilebilir değerler ve hazır değerler artmıştır. Bu nedenle geçen yıl % 
84,3 olan dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı %98,2 oranına çıkmıştır. Aynı 
nedenle geçen yıl %15,7 olan duran varlıkların varlıklar toplamı içindeki payı 2006 yılında 
%1,8'e düşmüştür. 

Mayıs ve Haziran-2006 aylarında meydana gelen ekonomik dalgalanmalar sonucu faiz 
oranlarının yükselmesi ile mevcut menkul kıymetlerin değerlerinin düşmesi ve bu menkul 
kıymetlerin düşük fiyatlarla elden çıkarılması sonucunda işlemdeki menkul kıymetler tutan 
azalmış, dolayısıyla varlıklar toplamı geçen yıla göre %1,3 oranında düşük gerçekleşmiştir. 

Dönem zaran nedeniyle Şirketin özkaynaklarında geçen yıla göre azalma olmuştur. 
Ancak yabancı kaynaklardaki azalmanın daha yüksek oranda gerçekleşmesi nedeniyle mali 
yeterlilik oranı yükselmiş, 2005 yılında yabancı kaynaklann yaklaşık 14 katı olan 
özkaynaklar, 2006 yılında yaklaşık 16 katı düzeyine gelmiştir. 

Yürütülen faaliyetlerin muhasebe kaydına ilişkin hesaplann çift taraflı işlemesi 
nedeniyle ortaya çıkan alacaklı hesap kalıntıları ve yıl sonu itibanyla tahakkuk eden bazı 
borçlar dışında Şirketin gerçek anlamda yabancı kaynağı bulunmamaktadır. Başka bir 
anlatımla Şirket faaliyetlerinin tümüne yakın kısmı özkaynaklarla yürütülmektedir. 

Şirketin kısa süreli yabancı kaynaklan yıl sonu itibanyla tahakkuk eden ve Ocak-2007 
ayında ödenecek tutarlardan ibarettir. O nedenle kısa süreli yabancı kaynaklar düşük düzeyde 
bulunmaktadır. 

Kasa ve bankalardaki paralardan oluşan hazır değerler kısa süreli borçların yaklaşık 3 
katı düzeyindedir. Bu nedenle kısa süreli borçların ödenmesinde bir sorun bulunmamaktadır. 
Öte yandan, Şirketin faaliyet alanı gereği işlemleri günlük bazda yürütülmekte, yılın son günü 
mevcut hazır değerleri, ilk çalışma gününde kullanılacağı için hazır değerlerin yüksek 
düzeyde bulunması atıl kaynak anlamını taşımamaktadır. 

Şirketin gayrimenkulu bulunmamakta, teşkilatı yaygın olmadığından bağlı değerleri 
oluşturan maddi duran varlıkları düşük düzeyde kalmaktadır. Bu yapı nedeniyle varlıklar 
toplamının %98'i dönen varlıklardan, %2'si duran varlıklardan oluşmaktadır. 

Geçen yıl duran varlıklar içinde bulunan menkul kıymetlerin satılarak elden 
çıkarılmasının etkisiyle dönen varlıklar artmış, likidite oranı yükselmiştir. 

Çok kısa sürede paraya çevrilebilir değerler mevcut Devlet Tahvillerinden 
oluşmaktadır. 2006 yılında portföydeki menkul kıymetlerin satılarak elden çıkanlması 
nedeniyle hazır değerlerle çok kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı geçen yıla göre 
azalmış ve nakit oranı düşmüştür. Buna rağmen hazır değerlerle çok kısa sürede paraya 
çevrilebilir değerler kısa süreli borçlann yaklaşık 6 katı düzeyinde olup, Şirketin nakit sorunu 
bulunmamaktadır. 
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Sektörde giderek yoğunlaşan rekabet nedeniyle Şirketin ana faaliyeti olan aracılık 
komisyon oranlarının düşmesi, 2006 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan ekonomik 
dalgalanma sonucunda faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak mevcut menkul kıymetlerin 
değerlerinin azalması ve bu menkul kıymetlerin düşük değerle satılarak elden çıkarılması 
sonucunda Şirket kurulduğundan bu yana ilk kez 2006 yılında zarar etmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Şirketin 2006 yılı faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir. 

1- Hisse senedi alım-satıma aracılık: 

2005 yılı başında İMKB Hisse Senedi Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili 107 aracı 
kurumdan 2'sinin yıl içerisinde yetki belgesi iptal edilmiş 2006 yıl sonu itibariyle 105 aracı 
kurumdan 5'i 2006 yılında işlem yapmamıştır. Aracı kurumların hisse senedi işlem hacmi 
önceki döneme göre %20 oranında artarken; Kalkınma Yatınm Menkul Değerler A.Ş.'nin 
%25 oranında artmıştır. Şirketin işlem hacminden aldığı pay ise 2004 yılında % 04,6 oranında 
iken; 2005 yılında % 02,6 oranına düşmüştür. 2006 yılında ise Şirket 1.732 milyon 
YTL işlem hacmi ile İMKB Hisse Senedi Piyasası'nm 650.263 milyon YTL olan 
toplam işlem hacminden aldığı pay %0 2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hisse senedi işlem 
hacmini onbinde bir oranında artıran Şirket 2006 yılında işlem yapan 100 aracı kurum içinde 
66' nci sıraya yükselmiştir. 2004 yılında işlem yapan 106 aracı kurum arasında 51 inci 
sırada, 2005 yılında işlem yapan 101 aracı kurum arasında 71 inci sırada yer almıştır. 

2006 yılında personel başına hisse senedi işlem hacmi ortalaması sektörde önceki 
döneme göre %21 oranında artarak 110,3 milyon YTL'ye ulaşırken, Şirkette önceki yıla göre 
%37 oranında artarak 39,4 milyon YTL'ye ulaşmıştır. Sektörde 2006 yılında önceki yıla göre 
3 puan artarak %60 düzeyinde olan net aracılık komisyonlannın brüt satış kân içindeki payı, 
KYMD A.Ş.'de %58'dir. Personel başına net aracılık komisyonları ortalaması ise sektörde 88 
bin YTL iken, Şirkette 36,5 bin YTL'dir. 

Şirket'in toplam işlem hacmi 2006 yılında önceki döneme göre %25 oranında artarak 
1.732 milyon YTL'ye ulaşmıştır. Bu toplamın 1.340 bin YTL'si İMKB'de 2005 yılından 
itibaren işlem görmeye başlamış olan borsa yatırım fonlanna ait işlem hacmini 
göstermektedir. Toplam işlem hacminin 1.341 milyon YTL'si Genel Müdürlük, 240 milyon 
YTL'si Ankara Şubesi, 71 milyon YTL'si İnegöl İrtibat Bürosu, 78 milyon YTL'si Polatlı 
İrtibat Bürosu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2006 yılında Şirket tarafından müşteriler adına 806,7 milyon YTL tutannda hisse 
senedi alınmış, 822 milyon YTL tutannda hisse senedi satılmıştır. 

KYMD A.Ş. 2005 yılında müşteriler adına 1.295 milyon YTL hisse senedi alım-satımı 
gerçekleştirilmiş, tahsil edilen komisyon tutan da 2,6 milyon YTL olmuştur. 2006 yılında ise 
düşen komisyon oranları neticesinde 1.629 milyon YTL hacim karşılığında 1,5 milyon YTL 
komisyon geliri elde edebilmiştir. Şirketin ortalama kürtaj oranı (komisyon gelirlerinin toplam 
işlem hacmine oranı) 2004 yılında %02,01 iken, 2005 yılında %01,9, 2006 yılında ise%00,9 
olarak gerçekleşmiştir. 

Sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar arasında yaşanan yoğun rekabet, 2002 
yılında müşteri komisyon iadesi uygulamasının başlatılmasına zemin oluşturmuştur. Sermaye 
Piyasası Kurulu 2002 yılında yaptığı düzenlemede aracı kurumlann toplam komisyon 
gelirlerinin en çok %35'ini komisyon iadesi adı altında geri ödeyebilmesine olanak 
sağlamıştır. İade oranı 2003 yılında %75 olarak belirlenmiş, 14.10.2005 tarih ve 40/1243 
sayılı Sermaye Piyasası Kurulu karan ile 1.1.2006 tarihinden itibaren komisyon oranı serbest 
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bırakılarak komisyon iadesi uygulamasına son verilmiştir. Nitekim 2005 yılında sektörde 
hisse senedi komisyonlarının %44'ü iade edilirken 2006 yılında bu oran %10 seviyesine 
düşmüştür. Aracı kurumlar rekabet edebilmek için fiyatlama politikalarını komisyon iadesi 
yerine komisyon oranlarına yöneltmiş ve 2006 yılında sektörde uygulanan ortalama komisyon 
oranı (iadeler dahil) onbinde 8 civarına gerilemiştir. 2006 yılında Şirketin elde ettiği 1.605 bin 
YTL tutanndaki komisyon gelirlerinin 56 bin YTL'si müşterilere iade edilmiş, net komisyon 
geliri 1.549 bin YTL olmuştur. Şirkette müşterilere komisyon iadesi olarak ödenen tutar 
toplam komisyon gelirlerinin %3'ü düzeyindedir. Şirkette komisyon oranlan %o2 ila onbinde 
4 arasında değişmekte ortalama %00, 9 seviyesindedir. 

Şirket Yönetim Kurulunun 4.3.2005 tarih ve 8 sayılı karan ile açılması kararlaştınlan 
internet şubesi 10.3.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Internet aracılığı ile hisse 
senedi ve yatırım fonu alım-satım işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca, Şirket merkezinde 
günde ortalama 10 Şirket müşterisi İMKB işlemlerinin internet üzerinden yapılmasını 
sağlayan ve anlık fiyat izleme olanağını sunan E-broker programını kullanmaktadır. 

2- Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri: 
Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, sabit 

getirili menkul kıymetlerin kesin alım-satım işlemleri ile repo-ters repo işlemleri 
yapmaktadır. 2006 yıl sonu itibariyle İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmaya 
yetkili 105'i aracı kurum, 41 'i banka olmak üzere toplam 148 kuruluş bulunmaktadır. 

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında aracı kurum ve bankalann kesin alım-satım 
işlemleri bir önceki yıla göre %25 oranında azalırken, repo-ters repo işlemleri %37 oranında 
artmıştır. Kesin alım-satım işlemleri 756 milyar YTL, repo-ters repo işlemleri 4.998 milyar 
YTL olarak gerçekleşmiştir. Tescil işlemleri dahil toplam işlem hacmi 2006 yılında, önceki 
yıla göre % 25 oranında artarak 6,6 trilyon YTL'ye ulaşmıştır. Aracı kurumların İMKB 
Tahvil ve Bono Piyasasındaki payı 2006 yılında tüm kesin alım-satım işlemlerinde payı %19, 
repo-ters repo işlemlerinde payı %14'tür. Bu oranlar 2005 yılında sırasıyla %25 ile %18 
seviyesindedir. Aracı kurum işlemlerinin ağırlıklı olarak banka kökenli aracı kurumlar 
tarafından yapıldığı, ilk 5 aracı kurumun işlemlerin %55'ini gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Şirket, 2005 yılında 73 milyon YTL işlem hacmi ile işlem yapan 76 aracı kurum 
içinde 44 üncü sırada iken, 2006 yılında Kesin Alım Satım pazannda 51 milyon YTL işlem 
hacmi ile işlem yapan 75 aracı kurum içinde 42 nci sırada yer almıştır. Repo-Ters Repo 
pazannda ise 2005 yılında 1,3 milyar YTL işlem hacmi ile 58 aracı kurum içinde 31 inci 
sırada, 2006 yılında 1,7 milyar YTL işlem hacmi ile işlem yapan 59 aracı kurum içinde 31 
inci sıradır. 

3- Fon hizmetleri: 
Fon Hizmetleri Müdürlüğü; KYMD'nun kurucusu ve yöneticisi olduğu fonları 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri, fon kurucusu ve yöneticisi arasında akdedilen 
portföy yönetim sözleşmesi, fon iç tüzüğü, Fon Kurulu kararlan ve belirlenen stratejiler 
dahilinde yönetmektedir. 

KYMD A.Ş. ile Türkiye Kalkınma Bankası arasında 1.12.1997 tarihinde imzalanan 
"Portföy Yönetimi Sözleşmesi" gereğince, Şirket kendine ait iki fonun yanısıra TKB'nin 
kurduğu üç yatırım fonunu da yönetmektedir. 

2006 yılında KYMD A.Ş. tarafından yönetilen fonlardan A-tipi fonlann getirileri 
önceki döneme göre azalırken; B-tipi fonlarda artış olduğu görülmektedir. Karşılaştırma 
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ölçütlerine bakıldığında ise 2005 yılında getirilerin oldukça düşük olduğu, 2006 yılında ise 
getirilerin nispeten karşılaştırma ölçütlerine ulaştığı görülmektedir. 

Şirketin yönettiği fonlar, kendi kategorilerinde yer alan fonlara ait getiri sıralamasında 
geçen yıla göre iyileşme olduğu görülmektedir. 2006 yılı sonu itibariyle fonlann sıraları 
şöyledir; 

- TKB B Tipi Değişken Fon 2005 yılında 41 fon içinde 36 nci, 2006 yılında 53 fon 
içinde 2 nci, 

- TKB A Tipi Değişken Fon 2005 yılında 54 fon içinde 41 inci, 2006 yılında 53 fon 
içinde 23 üncü, 

- TKB B Tipi Likit Fon 2005 yılında 44 fon içinde 38 inci, 2006 yılında 48 fon içinde 
30 uncu, 

- KYMD A.Ş. B tipi Tahvil/Bono Fon 2005 yılında 33 fon içinde 32 nci, 2006 yılında 
43 fon içinde 3 üncü, 

- KYMD A.Ş. A Tipi Hisse Fon 2005 yılında 20 fon içinde 17 nci, 2006 yılında 18 
fon içinde 10 uncu sırada bulunmaktadır. 

4-Portföy yönetimi: 
Şirketin Portföy Yönetimi ve Fon Hizmetleri Müdürlüğü 29.4.2004 tarih ve 23 sayılı 

Yönetim Kurulu Kararı ile Portföy Yönetimi Müdürlüğü ve Fon Hizmetleri Müdürlüğü 
şeklinde iki ayn müdürlüğe aynlmıştır. Portföy Yönetimi Müdürlüğü; Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Seri:V, 59 Sayılı Tebliği çerçevesinde Şirketin vekil sıfatıyla müşterileriyle 
yapmış olduğu portföy yönetim sözleşmesi dahilinde, sermaye piyasası araçlanndan oluşan 
müşteri portföylerini ve KYMD'nin şirket portföyünü yönetmekle görevlidir. 

Portföy Yönetimi belgesi kapsamında yatınm fonlan portföylerinin yanısıra, bireysel 
ve kurumsal portföyleri yönetme yetkisine sahip olan Şirkette, 2004 yılından itibaren 
bireysel portföy yöneticiliği hizmeti de verilmeye başlanılmıştır. Portföy yönetim hizmeti 
Şirket Yönetim Kurulunun 10.8.2003 tarih ve 29 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan "Portföy 
Yönetimi Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülmektedir. Portföy yönetimi yönetmeliğine göre, 
yönetime başlanılan ilk üç ay hariç, yönetilen portföyün % 0,1'i oranında portföy yönetim 
ücreti alınması öngörülmektedir. 

KYMD A.Ş.'de 2004 yıl sonu itibariyle 11 müşteriye ait 900 bin YTL değerinde 
portföy yönetilmekte iken, 2005 yılında portföyü yönetilen müşteri sayısı 6'ya, portföy 
büyüklüğü ise 792 bin YTL'ye gerilemiştir. 2006 yıl içinde 4 müşteri daha aynlmış, 2006 yıl 
sonu itibanyla 2 müşteri kalmıştır. 

2006/Ocak ayında 55.038 YTL portföyü olan müşteri, 
2006/Ocak ayında 27.156 YTL portföyü olan müşteri, 
2006/Mayıs ayında 6.823 YTL portföyü olan müşteri, 
2006/Aralık ayında 463.455 YTL portföyü olan müşteri, 

Şirketten ayrılmıştır. Kalan iki müşterinin Mayıs/2007 tarihi itibariyle portföy 
büyüklüğü 24.431 YTL'dir. Mayıs/2007 itibariyle alınan komisyon tutarı 476 YTL'ye 
gerilemiştir. 

5-Kurumsal finansman : 
Kurumsal Finansman Müdürlüğü; Şirketin Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi 

kapsamında, sözleşme imzalanan şirketlere danışmanlık yapmak ve hisse senetlerinin halka 
arza aracılık faaliyetlerinde bulunmakla görevlidir. 
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Şirket 2006 yılında yatırım danışmanlığı ve halka arza aracılık işlemlerinden toplam 
25.090 YTL gelir elde etmiştir. Şirketin bu alanda elde ettiği gelirleri 2005 yılına göre %53 
oranında azalmıştır. 

Hisse senedi alım-satımına aracılık işlemlerinden alınan komisyonların 1.1.2006 
tarihinden itibaren serbest bırakılması nedeniyle ileriki dönemde komisyon gelirlerinin azalış 
göstereceği dikkate alınarak kurumsal finansman hizmetinden elde edilen gelirlerin 
arttırılması gerekmektedir. 

6-Vadeli İşlemler Borsası (V.O.B.) İşlemleri: 
1999 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Vadeli 

İşlem Borsasının (VOB) Türkiye'de faaliyete geçebilmesi için gerekli yasal altyapı 
oluşturulmuştur. Vadeli işlemler borsası anonoim şirket şeklinde yapılandırılmış ve 4.2.2005 
tarihinde İzmir'de resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. VOB'da işlem gören sözleşmeler, 
YTL / Dolar ve YTL / Avro paritesine, IMKB-30 ve MKB-100 Endeksine, 91 ve 365 
günlük Hazine Bonolarına, pamuk ve buğday fiyatlarına dayalı vadeli işlem 
sözleşmeleridir. 1.3.2006 tarihinden itibaren altın fiyatlarına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 
de işlem görmeye başlamıştır. 

KYMD A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.12.2004 tarih ve 51 sayılı kararı ile Şirketin 
VOB'da işlem yapabilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmesi için Genel Müdürlük 
Makamı yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından VOBAŞ'a gönderilen 26.1.2005 tarih ve 224 
sayılı yazı ile Borsaya üyelik başvurusu yapılmıştır. 

2005 yılında faaliyete başlayan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 'nda üyelerin yaptığı 
işlemlerin 2005 yılında 6 milyar YTL'den bir yıl içinde 5 kat artarak 36 milyar YTL'ye 
ulaştığı ve 31.12.2008'e kadar vadeli işlemlerde gelir vergisi stopajı oranın %0 olarak 
belirlendiği göz önüne alındığında Borsa'nın önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde gelişeceği 
beklenmektedir. Ayrıca, SPK tarafından Seri: V, No: 90 sayılı "Vadeli İşlemler Aracılık 
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esaslan Hakkında Tebliğ" 6.3.2007 tarih ve 26485 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Vadeli işlemler aracılık şirketleri kurularak piyasada işlem 
yapmaya başlamalan vadeli işlem ve opsiyon piyasasında rekabeti artıracaktır. 

Şirketin Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem hacmi ve komisyonlannı 
artırabilmesi ve bu piyasada aktif olması için müşteri sayısının artınlması ve teknolojik 
altyapının biran önce tamamlanması gerekmektedir. 

V.ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Şirket'in artan rekabet koşullanna uyum sağlayabilmesi, gelir ve müşteri kaybına 
uğramaması için; sektörün durumuna göre Şirket'in güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınarak 
rekabet alanlannın belirlenmesi ve bu alanlann geliştirilmesine yönelik gerekli girişimlere 
başlanması, pazarlama faaliyetlerinin hızlandınlması ve yurt dışı müşteri potansiyelinin 
değerlendirilmesi, şube ve irtibat bürolannın kapandığı hususlan göz önünde bulundurularak 
internet şubesi müşteri sayısının arttınlması, vadeli işlem ve opsiyon borsasında daha aktif 
hale gelebilmek için müşteri sayısının arttınlması, 2006 yılı sonu itibariyle müşteri sayısı 
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azalan portföy yönetimi faaliyetlerinin geliştirilerek bu birimin etkin hale getirilmesi ve 
yatırım fonlan satışlarının arttınlması konusunda stratejilerin belirlenmesi, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Kalkınma Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30.03.2007 tarihinde kendi 
genel Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 45.409,59 YTL dönem zaran ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki Dönem CARİ DÖNEM 

Aktif (Varlıklar) 31.12.2005 

YTL 

31.12.2006 

YTL 

l-Dönen Varlıklar 9.786.947,70 10.342.262,72 

A- Hazır Değerler 351.366,07 751.505,99 

1- Kasa 15.314,95 10.844,30 

2- Bankalar 335.835,87 740.466,44 

3-Diğer Hazır Değerler 215,25 195,25 

B- Menkul Kıymetler 3.779.081,06 615.345,45 

1- Hisse Senetleri 240.500,00 

2- Kamu Kesimi Tahvil, Senet 

ve Bonoları 3.538.581,06 615.345,45 

3- Diğer Menkul Kıymetler 

4- Menkul Kıymetler Değer Düş. Karş (-) 

C- Ticari Alacaklar 3.882.463,77 4.911.761,78 

1-Alıcılar 944.923,26 340.116,88 

2-Aiacak Senetleri 2.931.807,10 4.523.741,40 

4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5.733,41 47.903,50 

7-Şüpheli Ticari Alacaklar 163.845,16 169.433,96 

8-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (163.845,16) (169.433,96) 

D-Diğer Alacaklar 1.595.059,64 3.939.364,80 

5- Diğer Çeşitli Alacaklar 1.595.059,64 3.939.364,80 

G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. 25.719,53 39.271,14 

1-Gelecek Aylara Ait Giderler 

2-Gelir Tahakkukları 25.719,53 39.271,14 

H-Diğer Dönen Varlıklar 153.257,63 85.013,56 

4-Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar 33.350,64 28.692,77 

8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 119.906,99 56.320,79 

ll-Duran Varlıklar 1.448.680,90 165.408,00 

A- Mali Duran Varlıklar 1.240.165,00 13.808,25 

1- Bağlı Menkul Kıymetler 1.240.165,00 13.808,25 

B- Maddi Duran Varlıklar 110.311,03 71.934,74 

4- Makine, Tesis ve Cihazlar 764.123,34 781.411,05 

5- Taşıt Araç ve Gereçleri 166.570,72 166.570,72 

6- Döşeme ve Demirbaşlar 226.791,00 237.108,30 

8- Birikmiş Amortismanlar ( - ) (1.047.174,03) (1.113.155,33) 

C- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.535,58 14.553,91 

1- Haklar 73.660,12 76.069,09 

6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 345.868,02 349.546,59 

7-Birikmiş Amortismanları» (390.992,56) (411.061,77) 

G-Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tah. 69.669,29 65.111,10 

1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 

Aktif (Varlıklar) Toplamı 11.235.628,60 10.507.670,72 
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Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 
2006 Yılı Bilançosu 

önceki Dönem CARİ DÖNEM 

Pasif (Kaynaklar) 31.12.2005 

YTL 

31.12.2006 

YTL 

l-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.306.299,61 1.619.764,02 

A- Mali Borçlar 29.604,05 

1-Banka Kredileri 29.604,05 

B- Ticari Borçlar 2.015.055,91 1.390.869,68 

1- Satıcılar 26.706,02 13.367,91 

5-Diğer Ticari Borçlar 1.988.349,89 1.377.501,77 

F- ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 114.154,70 150.066,29 

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 72.245,16 107.877.81 

2- ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 41.909,54 42.188,48 

G- Borç ve Gider Karşılıkları 
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer 

Yükümlülükler 150.982,18 

177.089,00 49.224,00 

2- Diğer Borç ve Gider Karş. 26.106,82 

305.807,02 

49.224,00 

305.504,27 

E- Borç ve Gider Karşılıkları 305.807,02 305.504,27 

1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 305.807,02 305.504,27 

V-özkaynaklar 8.623.521.97 8.582.402,43 

A- Ödenmiş Sermaye 6.046.439,54 6.046.439,54 

1- Sermaye 5.000.000,00 5.000.000,00 

2-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 1.046.439,54 1.046.439,54 

B- Sermaye Yedekleri 

5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 2.061.843,96 2.577.082,43 

1-Yasal Yedekler 567.065,30 599.913,88 

2-Olağanüstü Yedekler 1.494.778,66 1.977.168,55 

F- Dönem Zararı 515.238,47 (41.119,54) 

Pasif ( Kaynaklar) Toplamı 11.235.628,60 10.507.670,72 

Nazım Hesaplar 151.677.095,00 254.061.316,00 
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Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Önceki Dönem Cari dönem 

31.12.2005 31.12.2006 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A- Brüt satışlar 124.068.895,82 326.850.139,72 

1- Hisse Senetleri ve Geçici llmuh. Satışları 30.864.329,41 38.639.697.02 

2- Devlet Tahvili Satışları 85.875.844,51 275.699.756,87 

3- Hazine Bonosu Satışları 4.186.242,95 10.470.650,02 

4- Diğer Menkul Kıymet Satışları 

5- Aracılık Komisyonları 2.644.898,30 1.608.437,70 

6-Diğer Hizmet Satışları 497.580,65 431.598,11 

B-Satış indirimleri (-) 1.230.453,40 55.894,97 

C- Net satışlar 122.838.442,42 326.794.244,75 

D- Satışların maliyeti ( - ) 119.768.358,14 324.039.176,55 

Brüt satış karı 3.070.084,28 2.755.068,20 

E- Faaliyet giderleri ( - ) 3.307.874,57 3.603.374,76 

1- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ( - ) 137.343.10 114.965,14 

2- Genel Yönetim Giderleri ( - ) 3.170.531,47 3.488.409,62 

Faaliyet karı veya Zararı 237.790,29 (848.306,56) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler ve karlar 1.589.804,64 1.698.985,62 

3- Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 693.940,81 1.189.825,61 

5- Konusu Olmayan Karşılıklar 36.937,61 63.021,95 

10- Diğer Olağan Gelirler ve Kârlar 858.926,22 446.138,06 

G- Diğer faaliyetlerden olağan giderler ve 

zararlar ( - ) 681.374,69 906.042,20 

6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları 

7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 681.374,69 906.042,20 

H- Finansman giderleri ( - ) 4.907,54 6.008,22 

1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 4.907,54 6.008,22 

Olağan kar veya zarar 665.732,12 61.371,36 

I- Olağandışı gelirler ve karlar 2.096,58 16.361,08 

1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 2.096,58 16.361,08 

J- Olağandışı gider ve zararlar. ( - ) 10.857,05 399,31 

1-Önceki Dönem Gider ve Zararlar 10.857,05 399,31 

2-Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar 

Dönem karı veya Zararı 656.971,65 45.409,59 

K- Dönem karının vergi ve yasal yükümlülük 

karşılıklan ( - ) 146.692,18 

Ertelenen vergi iptali (+) 4.959,00 4.290,00 

Net dönem karı/zararı 515.238,47 (41.119,59) 
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SAYI: 25 
ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN 1998-2005 DÖNEMİNE AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 1998-2005 dönemine ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 13/11/2008 tarihli 7'nci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 

ARICAK Turizm ve Ticaret A.Ş. (ARICAK A.Ş.) turistik tesislerin kurulması ve 
işletilmesi amacıyla, 1987 yılında İstanbul'da 10 milyon lira sermaye ile kurulmuştur. Şirket 
aynı yıl Fethiye/Çalış mevkiindeki 124 oda 256 yatak kapasiteli dört yıldızlı Aries Otelin 
inşaatına başlamıştır. 

Şirket teşvik belgesi kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası'ndan (TKB) 3.3 milyar 
TL (3,4 milyon DM karşılığı) kredi de kullanarak Aries Otelini 1989 sezonunda yatınm 
eksiklikleri ile işletmeye almıştır. 

Şirketin talebi üzerine TKB yönetim kurulunun, 16.02.1990 tarih ve 90-06-15/116 
sayılı karan ile Şirkete 2,6 milyon TL (1,8 milyon DM karşılığı) yatınm kredisi 
kullandırılması, 08.03.1990 tarih ve 90-08-03/167 sayılı kararı ile de Şirketin 7.350 milyon 
TL'na artırılacak sermayesinde TKB'nin % 51 oranında (3.750 milyon TL) pay sahibi olması 
kabul edilmiştir. 

Banka'nın kullandırdığı kredilere karşılık 1-5.derecelerden 238.218 YTL değerinde, 
ö.dereceden 2.915.000 USD değerinde gayrimenkul ipoteği alınmıştır. 

1989 yılında hizmete açılan Aries Oteli, Şirket sermayesinde % 49 oranında paya 
sahip olan ortağın diğer bir şirketi olan Akaral İnşaat Taahhüt Limited Şirketine 01.01.1991 
tarihinden geçerli olmak üzere 750.000 DM+KDV bedel üzerinden ve her yıl üç bankanın 
(T.İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank) döviz tevdiat hesaplarına kiranın ödeneceği 
tarihte uyguladıktan yıllık faiz oranlarının ortalaması oranında kira artışı yapılması şartıyla 5 
yıllığına kiraya verilmiştir. 

Akaral İnşaat Taahhüt Ltd Şirketi 1994 yılına kadar kiralan ödenmiş, 1994 yılının bir 
kısmı ile 1995 yılının tamamında kira ödemelerini yapmamış ve oteli boşaltmayarak otelde 
kira sözleşmesine, projeye ve imar mevzuatına aykın tadilat yapmış, kira ödemeden 1996 ve 
1997 yıllannda oteli işletmeye devam etmiş, yaptığı yatınmlan ödemediği kira borçlarına 
mahsup etmiş, kiraları aşan kısımları için Ancak A.Ş. aleyhine alacak davası açmıştır. 
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1997 yılında davalardan vazgeçen Ancak A.Ş.'nin % 49 oranında sermaye payına 
sahip ortak, Ancak A.Ş.'deki sermaye payının TKB'nin paylan ile birlikte satışa çıkarılmasını 
kabul etmiştir. 

1998 yılında yapılan ihaleye başka teklif gelmediğinden, en uygun teklifi veren 
Şirketin % 49 oranında sermaye payına sahip olan Hasan ARICAK'a TKB'nin sahip olduğu 
% 51 oranında 3.750 (YTL) nominal değerli 3.750.000 adet pay 10.591.738 DM bedel ile 
vadeli olarak satılmıştır. 

Alıcı sözleşmede öngörülen; Kredi borcundan vadesi gelenlerin nakden ve defaten 
ödenmesi şartını yerine getirmediği için hisse devirleri yapılmamış ve satış gerçekleşmemişse 
de, Ortak sermayenin tamamına sahipmiş gibi 21.12.2004 tarihine kadar Şirketi yönetmeye 
devam etmiştir. TKB'nin şirkette bulunan % 51 oranındaki payının sahipliğinin Bankaca 
mahkemeye intikal ettirilmesi ve tartışmalı duruma gelmesi nedeniyle 1998 yılından itibaren 
Şirketin denetimi YDK tarafından yapılamamıştır. 

Ortağın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılannda kararlar alarak mahsuplaşma 
suretiyle borç alacak tasfiyesi ve sermaye artınmı yapması Banka tarafından yargıya taşınmış, 
yargılama süreci sonunda ilgili mahkemece 1998-2004 yıllanna ait faaliyetlerin görüşüldüğü 
Genel Kurul toplantılan ile bu toplantılarda alınan kararların iptali cihetine gidilmiştir. 2004 
yılı sonunda mahkemece Şirkete Kayyum atanmıştır. Kayyum tarafından yapılan çağnyla 
21.12.2004 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış, bankayı temsilen 2 kişi 
yönetim kuruluna seçilmiş ve Banka 3 kişilik yönetim kurulunda çoğunluğu sağlamıştır. 

Banka iştirak payının satışına ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak Yüksek 
Denetleme Kurulu (YDK) tarafından hazırlanan ve Üyeler Kurulu'nun 02.12.1999 tarihli 
toplantısında kabul edilen "Özel İnceleme Raporu"nda konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu 
tarafından soruşturulması temenni edilmiştir. 

YDK Başdenetçisinin iştiraki ile Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan 
soruşturma sonucu hazırlanan 22.06.2001 tarih ve 19/01-26 sayılı soruşturma raporu Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20.09.2001 tarih 
ve 2001/6335 hazırlık no ile takipsizlik karan vermiştir. Raporda selbi ve ihmali tespit edilen 
Banka İştirakler Müdürü, TKB Yönetim Kurulu'nun 10.08.2001 tarih ve 15/9 sayılı karan ile 
görevden alınmıştır. 

18.04.2005 tarihinde Şirketin Fethiye'de bulunan oteli Aries yeni oluşturulan yönetim 
kurulu tarafından 01.01.2005-31.12.2005 döneminde Fethiye'de mukim bir şahısa toplam 
300.000 YTL+ KDV bedelle kiraya verilmiş, kira sözleşmesini Ancak A.Ş.'nin % 49 
hissesine sahip olan ortak kefil sıfatıyla imzalamıştır. Kiracı Temmuz 2005'de ödemesi 
gereken 50.000 YTL'yi ödemiş, Ağustos 2005'de 150.000 YTL ve Eylül 2005' de 100.000 
YTL olmak üzere ödemesi gereken toplam 250.000 YTL'yi ödemediğinden Ancak A.Ş. 
tarafından kiracı ve kefili hakkında 05.12.2005 tarihinde 327.174.98 YTL (İşlemiş faizi ile 
birlikte) üzerinden genel haciz yolu ile takip başlatılmıştır. 

2006 yılında boş kalan otel 07.11.2007 tarihinde İltam Turizm, Gıda, Taşımacılık ve 
Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketine 07.11.2007 tarihinden başlamak üzere 
31.12.2012 tarihine kadar 150.000 YTL+(KDV)+126.775 $+(KDV) kira bedeli karşılığı 
kiraya verilmiştir. 

19.03.2007 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket 
sermayesinin 7.350 YTL'den 500.000 YTL'ye çıkanlması ile ilgili olarak alman karardan 
sonra sermaye artınmı çalışmalan tamamlanmış, Ancak A.Ş.'nin % 49 oranında azınlık 
hissesine sahip olan ortakların rüçhan haklannı kullanmamaları neticesinde rüçhan hakkını 
kullanan ve azınlığın kullanmadığı kısım için ilave taahhütte bulunan TKB'nin, gerekli 
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ödemeleri de zamanında yapması nedeniyle, 04.09.2007 tarihi itibariyle Şirketin 
sermayesinde sahip olduğu pay % 99,28 oranına ulaşmıştır. Sermaye artışı sonunda rüçhan 
hakkını kullanmayan ortağın payı % 49'dan % 0,72'ye gerilemiştir. 

Şirkete 1988 ve takip eden yıllarda TKB tarafından kullandırılan krediler birçok kez 
ertelenmiş, yeniden ödeme planına bağlanmıştır. Şirketin borcunu ödememesi üzerine Banka 
tarafından 1999 yılında ipoteğin (otel üzerinde) paraya çevrilmesi yoluyla ve teminatı aşan 
kısmı için de genel haciz yoluyla takip başlatılmıştır. 30.11.2007 tarihi itibariyle Banka 
kayıtlarında Şirketin borcunun 13,5 milyon YTL olduğu, otelin kıymet takdirinin de 13 
milyon YTL olarak tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Şirketin 1998-2005 yıllarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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II- İDARİ BÜNYE 

Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. (ARICAK A.Ş.) 1987 yılında İstanbul'da 10 milyon 
lira sermaye ile kurulmuştur. Şirketin "Esas mukavelesi" 1 Haziran 1987 tarih ve 1776 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 234250-181816 sayılı nüshalannda yayımlanarak Şirketin 
tüzel kişiliği tesis edilmiştir. 

TTK hükümlerine tabi olan Şirketin amacı; Turizm ile ilgili tesisler kurmak ya da 
kurdurmak, bunlan kendi adına veya yerli ve yabancı ortaklarla birlikte işletmek olarak 
belirlenmiştir. 

1990 yılında Şirketin 5,4 milyar liraya ulaşmış olan sermayesi 7,3 milyar liraya 
çıkarılmıştır. Sermayenin 3.750 milyon lirası Türkiye Kalkınma Bankası tarafından taahhüt 
edilerek ödenmiş ve Şirket Sermayesinde kamu payı % 51 oranım aşmıştır. 

Belirtilen nedenle, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının 
3346 sayılı yasa hükümleri gereğince aldığı 14.12.1992 tarih ve 2173-40 sayılı karan ve 
Başbakanlığın 11.12.1992 tarih, 02366 sayılı yazılan mucibince 72 sayılı KHK'ye göre 1997 
yılına kadar Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmiş, TKB'nin Şirkette bulunan % 
51 oranındaki sermaye payının, Şirkette % 49 oranında sermaye payına sahip olan ortağa 
satışı işleminin gerçekleşmemesine rağmen, satış gerçekleşmiş gibi ortağın genel kurul 
toplantılarını yapması ve Şirketteki Banka sahipliğinin Bankaca yargıya taşınması nedeniyle 
1998 yılından sonra Şirketin denetimi YDK tarafından yapılamamıştır. Şirketteki % 51 
oranındaki Banka payının Bankaya ait olduğunun mahkemece taspiti üzerine 2005 yılından 
itibaren yeniden YDK denetimi başlamıştır. 

Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan Şirketin Muğla-Fethiye-Çalış mevkiinde, 1987 
yılında inşasına başlanan, 124 oda 256 yatak kapasiteli, 4 yıldızlı oteli 1989 yılında işletmeye 
açılmıştır. 

Otel daha sonraki yıllarda yapılan yatınmlarla 173 oda, 400 yatak kapasitesine 
ulaşmıştır. Ancak Şirketin sermayesinin % 49 oranında hissesine sahip olan ortağın kurduğu 
Şirketlerle Oteli kiracı sıfatı ile işlettiği dönemlerde Otelde yaptığı yatınmlar tasdikli proje ve 
imar mevzuatına aykın bulunmaktadır. 

Hiyerarşik yapıda Şirketin en üst düzeyde bulunan Genel Kurulu, esas mukaveleye 
göre yılda en az bir defa toplanarak kararlar almaktadır. Şirketin yürütme organı üç kişiden 
oluşan Yönetim Kurulu'dur. Şirket Denetim Kurulunda bir denetçi görev yapmaktadır. 

1998 yılında TKB tarafından, Ancak A.Ş.'de bulunan % 51 oranında hissesi, % 49 
oranında hisseye sahip ortağa satılması amacıyla düzenlenen satış sözleşmesinin yürürlüğe 
girmesi için alıcı tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar gerçekleşmediğinden 
sözleşme yürürlüğe girmemiş sözleşme gereği düzenlenmesi gereken "hisse devir ferağ 
beyannamesi" düzenlenmemiş ve hisseler alıcıya devredilmemiştir. Buna rağmen alıcı, 
Şirketteki banka paylannı satın aldığını, tüm hisselerin kendine ait olduğunu ileri sürerek 
Banka hisselerini yok saymış, Banka'nın katılımı olmadan Şirketin 1997 ve 1998 yıllarına ait 
genel kurullarını yapmıştır. 

Şirket sermaye hissesinin % 49 oranındaki bölümünü elinde bulunduran ortağın Şirketi 
yönettiği dönemde yapılan (1998-2004 yılları) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları 
ile Yönetim Kurulu toplantılarının ve bu toplantılarda alınan kararlara istinaden Şirket adına 
yapılan işlemlerin mutlak butlanla batıl olduğu gerekçesiyle Banka tarafından açılan davalar 
sonucunda ilgili Mahkemelerce 1998-2004 yıllan arasında yapılan olağan ve olağanüstü genel 
kurul toplantısında alınan kararlann yoklukla malul bulunduklanna karar verilmiş, bu karara 
karşı taraf vekillerinin müşterek tashih talebinde bulunmalan neticesinde, karar 25.10.2005 
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tarihinde ve 21.02.2006 tarihinde olmak üzere iki kez mahkemece tashih edilerek 27.03.2006 
tarihinde kesinleşmiştir. İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 29.11.2004 tarihli karan ile 
Şirkete kayyum atanmıştır. Kayyum tarafından yapılan çağrıyla 21.12.2004 tarihinde 
olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış, Bankayı temsilen 2 kişi yönetim kurulu üyesi, 1 
kişi denetçi olarak atanmış ve Banka 3 kişilik yönetim kurulunda çoğunluğu sağlamıştır. 
Şirketin 1 denetçisi bulunmaktadır. 

Şirket sermaye hissesinde % 49 oranında pay sahibi olan ortak Şirket aleyhine açtığı 
kira uyarlama, murazanın men'i ve satışa icbar (İhtilafların giderilmesi ve satışa zorlama ) 
davalarından 1997 yılında feragat etmiştir. 1998 yılından itibaren azınlık hisse sahibi (% 49) 
ile Ancak A.Ş. ve Banka arasında, ayrıca Ancak A.Ş. ile 3. şahıslar arasında muhtelif davalar 
ilgili mahkemelerde görülmüş ve görülmektedir. 

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.09.2005 tarihli ilamı ile Şirketin 1998-
2003 yıllanna ait Olağan Genel Kurul Toplantılannda alınan kararların yoklukla malul 
sayılmasından sonra anılan ve müteakip yıllara ait bilanço ve mali tablolann çıkarılmasına 
yönelik çalışmalar tamamlanarak 1997-2005 yıllarına ait faaliyetleri görüşmek üzere 
19.03.2007 tarihinde Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 

Toplantıda sermayenin % 49 hissesine sahip olan ortaklann yapılmakta olan genel 
kurulun iptali ile ilgili istemleri oylanarak reddedilmiştir. 

Gündemdeki bilanço ve gelir gider hesaplan ile yönetim kurulları ve denetçilerin 
ibralan T. Ticaret Kanunu'nun 377 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

Şirket sermayesinin 7.350 YTL'den 500.000 YTL'ye çıkanlması ve artırılacak 
sermayenin Vi' ünün Genel Kurul karan'nin tescilinden itibaren üç ay içerisinde, bakiye 
tutarında 31.08.2007 tarihinde nakden ve defaten ödenmesi kararlaştınlmıştır. 

19.03.2007 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında ertelenen 1997-2005 
dönemine ait bilanço ve gelir gider hesaplarını görüşmek üzere 13.07.2007 tarihinde toplanan 
Olağan Genel Kurul'da 1997-2005 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporları, 
denetçi raporları, bilançolar ile kâr-zarar cetvelleri olası eksikliklerle, mahiyeti anlaşılamayan 
hususlar ile bunlann neden olacağı hatalı sonuçlann etkileri saklı kalmak kaydıyla oylanarak 
kabul edilmiştir. 

Yönetim ve denetim kurullarının ibrası sırasında T. Kalkınma Bankası A.Ş. 
temsilcisinin verdiği önergelerde "1997 yılında ve 1998 yılının 15 Eylül tarihine kadar görev 
yapan Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerini, 16 Eylül 1998'den başlayarak 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 yılları ile 2004 yılının 28 Kasım tarihine kadar Şirket adına 
yetki kullanan ve muamele yapanlann ve denetçilerin hukuki ve cezai sorumluluklarının 
devam ettirilmesini, (Şirket sermayesinin % 49 oranında hissesini elinde bulunduran ortağın 
hakimiyet sağladığı dönem) 29 Kasım 2004 tarihinden 22 Aralık 2004 tarihine kadar görev 
yapan Kayyum'la, 22 Aralık 2004 tarihinden aynı yılın sonuna kadar ve 2005 yılında görev 
yapan Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi teklif edilmiştir. Önergeler 
oylanarak kabul edilmiştir. 

Ancak A.Ş.'nin Aries Otel'in dışında herhangi bir varlığı bulunmadığından sürekli 
olarak personel çalıştırılmasını gerektirecek herhangi bir iş bulunmamaktadır. Şirket sadece 
Aries Otel'in kiraya verilmesinden gelir sağlamaktadır. 

- 4 4 8 -



III. MALİ BÜNYE 

Şirket'in Fethiye İlçesi, Çalış mevkiinde sahip olduğu tek varlığı olan Aries otelinin 
kiraya verilmesinden sağlanan gelirler dışında herhangi bir geliri bulunmamaktadır. 

1989 yılında hizmete giren Otel geçen 19 yıllık sürede 12 yıl kirada kalmışsa da 
1991-1994 yıllan dışında kayda değer herhangi bir gelir elde edememiştir. Otel son olarak 
07.11.2007 tarihinden itibaren İltam Turizm Gıda Taş. ve Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.' ne 
yıllık 150.000YTL(+KDV) + 126.775 USD (+KDV) bedel üzerinden, 31.12.2012 tarihine 
kadar kiraya verilmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Şirketin yıllardır işletme bütçesi yapmadan faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmıştır. 

Şirket Muğla-Fethiye-Çalış mevkiinde, 1989 yılında hizmete açtığı Aries Oteli, Şirket 
sermayesinde % 49 oranında paya sahip olan ortağın kurduğu Akaral İnşaat Taahhüt Limited 
Şirketine 01.01.1991 tarihinden itibaren 5 yıllığına kiraya vermiştir. 1996 ve 1997 yıllarında 
da kira ödemediği halde Oteli işletmeye devam etmiştir. 

1998 yılında TKB Şirketin sermayesinde sahip olduğu % 51 oranındaki hissesini, % 
49 oranında sermaye hissesine sahip olan ortağa satmak amacıyla yapılan satış sözleşmesinde 
bulunan bir kısım şartlann alıcı tarafından yerine getirilmemesi ve satışın gerçekleşmemesine 
rağmen alıcı 2000-2004 yıllannı kapsayan dönemde otelin sahibi gibi hareket ederek genel 
kurul toplantıları yapmış otelin işletme hakkım, kurduğu diğer bir Şirket olan MET AK, İnşaat 
ve Turizm, Taahhüt Limited Şirketine vermiştir. 

TKB'nin otelde sahip olduğu % 51 oranındaki payın Bankaya ait olduğunun tespiti ve 
1998-2004 yıllan arasında yapılan genel kurul toplantılarının ve alınan kararlann yokluğuna 
ilişkin Bankaca açılan davaların 2004 yılında mahkemelerde karara bağlanmasını müteakip 
Banka talebi üzerine mahkemece Şirkete kayyum atanmış ve kayyumun çağnsı üzerine 
21.12.2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Şirketin yönetim kurulu 
yeniden oluşturularak ve denetçi seçilerek, Bankaca Şirketin yönetim ve denetimi 
sağlanmıştır. 

Otel 2005 yılında Bankaca oluşturulan yönetim kurulunun karanyla Fethiye'de mukim 
bir şahısa 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında 1 yıllığına kiraya verilmiş anılan Ortak 
yapılan kira sözleşmesine kefil sıfatıyla imza koymuştur. Kiracı Temmuz 2005'de ödemesi 
gereken 50.000 YTL'yi ödemiş, Ağustos 2005'de 150.000 YTL ve Eylül 2005'de 100.000 
YTL olmak üzere ödemesi gereken toplam 250.000 YTL'yi ödemediğinden Şirket tarafından 
kiracı ve kefil hakkında 05.12.2005 tarihinde genel haciz yolu ile takip başlatılmıştır. 

2006 yılında boş kalan otel 07.11.2007 tarihinde İltam Turizm, Gıda, Taşımacılık ve 
Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketine 07.11.2007 tarihinden başlamak üzere 
31.12.2012 tarihine kadar kiraya vermiştir. 

Görüldüğü gibi 1989 yılında hizmete giren Otel son kiraya verildiği 07.11.2007 
tarihine kadar geçen 19 yıllık sürede 12 yıl kirada kalmıştır. Son birbuçuk yıllık sürede de 
satılması ve kiraya verilmesi için gösterilen gayretlere rağmen boş kaldığı göz önünde 
tutulursa, genel olarak çalışma konusu kira ile sınırlı olan Şirketin işletmecilik faaliyetinde 
bulunmaktan uzak kaldığı anlaşılmaktadır. 

Satış sözleşmesi yürürlüğe girmediği halde Şirket Yönetim Kurulunda TKB'yi 
temsilen bulunan üyelerin istifa etmeleri, Yönetim Kurulu Karar Defterinin alıcıya 
devredilmesi, 50 bin YTL'lik geçici teminat mektubunun süresinde nakde çevrilmemesi, TKB 
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temsilcisi denetçinin Alıcı tarafından yapılan 16.09.1998 tarihli Genel Kurul toplantısına 
katılmaması, bu durumu Banka'ya 7 ay sonra bildirmesi, Satış Sözleşmesi yürürlüğe 
girmediği halde satış ihalesinin 7 ay sonra iptal edilmesi bu nedenle alıcının satışın geçerli 
olduğu iddiasına imkan verilmesi vb. nedenlerle YDK tarafından hazırlanan ve Üyeler 
Kurulu'nun 02.12.1999 tarihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporunda; konunun 
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi gerekirse soruşturulması önerilmiştir. 

YDK Başdenetçisinin iştirakiyle Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan 
inceleme sonucunda düzenlenen 22.06.2001 tarih, 19/01-26 sayılı Soruşturma Raporunun 
Sonuç bölümünde;... Raporun Ankara C.Başsavcılığına tevdi edilmesinin uygun olacağı,... 
TKB İştirakler Müdürü'nün görevinde kalıp kalmayacağı hususunun... Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi gerektiği .... İştirak üzerindeki denetim görevinde 
kusurlu görülen TKB temsilcisi Denetçi'nin fiilinin disiplin hukukunu ilgilendirir nitelikte 
görülmekle birlikte, Disiplin Suç ve Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca 
adı geçen hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir. 

TKB İştirakler Müdürü 10.08.2001 tarih 15/9 sayılı TKB Yönetim Kurulu Karan ile 
görevinden alınmıştır. 

YDK Başdenetçisinin iştirakiyle Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 
Soruşturma Raporu Başbakanlık tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal 
etmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak 20.09.2001 tarih ve 2001/6335 
Hazırlık No ile takipsizlik karan vermiştir. 

Diğer taraftan alacağın ipoteği aşan kısmı ile sigorta prim alacaklanna ilişkin olarak 
asıl alacaklı ve kefiller bakımından başlatılan çeşitli takiplere borçlulann vaki itirazının iptali 
istemiyle ikame edilen davaların Mahkemece birleştirilerek görülmesi cihetine gidilmiştir. 
Sözkonusu dava Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 2003/139E sayılı dosyasıyla halen 
derdest olup, duruşması 19.03.2008 tarihinde yapılacaktır. 

19.03.2007 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket 
sermayesinin 7.350 YTL'den 500.000 YTL'ye çıkanlması ile ilgili olarak alınan karardan 
sonra sermaye artınmı çalışmalan tamamlanmış, Ancak A.Ş.'nin % 49 oranında azınlık 
hissesine sahip olan ortakların rüçhan haklannı kullanmamaları neticesinde rüçhan hakkını 
kullanan ve azınlığın kullanmadığı kısım için ilave taahhütte bulunan TKB'nin, gerekli 
ödemeleri de zamanında yapması nedeniyle, 04.09.2007 tarihi itibariyle Şirketin 
sermayesinde sahip olduğu pay % 99,28 oranına ulaşmıştır. Sermaye artışı sonunda rüçhan 
hakkını kullanmayan ortağın payı % 49'dan % 0,72'ye gerilemiştir. 

V.ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Firmanın TKB'ye olan 13,5 milyon YTL tutanndaki borcu ile ilgili olarak; 
Bankanın takibinin devam ettiği, firmanın tek varlığı olan 13 milyon YTL ekspertiz değerli 
otelin satılması halinde de Banka'nın iştirak payının ekonomik değerini kaybedeceği göz 
önüne alınarak Banka takibinin yeniden değerlendirilmesi konusunda TKB nezdinde 
girişimde bulunulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine 
getirilmesi. 
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SONUÇ: 

Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 13.07.2007 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında kabul edilen 1998 Yılı Bilançosu ve 187.249.766.768 lira dönem zararı ile 
kapanan Gelir Tablosu, 1999 Yılı Bilançosu ve 36.434.962.489 lira dönem zaran ile kapanan 
Gelir Tablosu, 2000 Yılı Bilançosu ve 165.129.893.812 lira dönem zaran ile kapanan Gelir 
tablosu, 2001 Yılı Bilançosu ve 46.985.423.138 lira dönem zaran ile kapanan Gelir tablosu, 
2002 Yıh bilançosu ve 199.384.899.768 lira dönem zararı ile kapanan Gelir Tablosu, 2003 
Yılı Bilançosu ve 163.063.333.872 lira dönem zaran ile kapanan Gelir Tablosu, 2004 Yılı 
Bilançosu ve 400.675.460.433 lira dönem zaran ile kapanan Gelir Tablosu, 2005 Yılı 
Bilançosu ve 186.723,08 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 1998-2003 Dönemi Bilançosu 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

AKUT \vaniKiar) 
YTL YTL YTL YTL YTL YTL 

1- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 2.812 728 1.909 96.505 624 

B) Menkul kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
C) Ticari alacaklar 23.679 12.629 14.918 14.918 14.918 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 17,810 17,810 18 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş.ve ona .maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 76.269 76.269 76.269 76.269 76.269 76.120 

H) Diğer dönen varlıklar 8 1,296 12.776 17.689 51.781 68.786 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 79.107 102.375 102.420 110.785 239.473 160.448 

II- Duran varlıklar 
A) Ticari alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- iştirakler 
4- İştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- Işt. Ser. Payları değer düş.kar.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay .diğer düş.karı» 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran varlık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 112.823 94.011 75.198 75.198 75.198 10.101.681 

1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) Özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 131 131 131 131 131 

H) Diğer duran varlıklar 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

112.954 94.142 75.329 75.329 75.329 10.101.681 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 192.061 196.517 177.749 186.114 314.802 10.262.129 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 1998-2003 Dönemi Bilançosu 
PASİF (Kaynaklar) 

1998 
YTL 

1999 
YTL 

2000 
YTL 

2001 
YTL 

2002 
YTL 

2003 
YTL 

1- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 174,867 174,867 174,867 174,867 174,867 
B- Ticari borçlar 195 12,744 132,158 32,738 65,212 3,270 

1 - Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 325 325 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 9 9 9 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) Ödenecek vergi ve yükümlülükler 376 820,000 13,129 18,233 24,783 24,783 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd .vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid.karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 175,772 188,440 320,488 225,839 264,862 28,053 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 78,589 78,589 78,589 78,589 78,589 1.035.001 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 78,589 78,589 78,589 78,589 78,589 1.035.001 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) ödenmiş sermaye 7.350 7,350 7,350 7,350 7,350 7.416.564 
1- Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm .düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 132,600 160,821 175,135 13,426 614,185 600,760 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- iştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 349 349 349 312,059 349 8,608 
1-Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 1.336.206 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) (15.348) (202.598) (239.033) (404.163) (451.148) 
F) Dönem net karı-zararı (187.250) (36.435) (165.130) (46.985) (199.385) (163.063) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (62.299) (70.512) (221.328) (118.314) (28.649) 9.199.075 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 192.062 196.517 177.749 186.114 314.802 10.262.129 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 1998-2003 Yılları Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 1998 

YTL 

1999 

YTL 

2000 

YTL 

2001 

YTL 

2002 

YTL 

2003 

YTL 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

140,436 81,355 143,126 116,440 158,788 140,054 A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

140,436 81,355 143,126 116,440 158,788 140,054 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

140,436 81,355 143.126 116,440 158,788 140,054 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

468,464 117,790 308,256 163,425 358,173 303.118 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

328,028 36,435 165,130 46,985 199.385 163,063 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

115,920 

12,733 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

224,841 36,435 165,130 46,985 199,385 163.063 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

37,591 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

187,250 36.435 165,130 46.985 199,385 163,063 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyet, olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyet.olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm, 

karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zararı (187.250) (36.435) (165.130) (46.985) (199.385) (163.063) 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 2004-2005 Dönemi Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) (2004) 
Önceki Dönem (YTL) 

(2005) 
Cari dönem (YTL) 

I- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 
B) Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (•) 

C) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş. ve ona.maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 
H) Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- Duran varlıklar 

A) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- iştirakler 
4- iştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- işt. Ser. Payları değer düş.kar (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran variık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 
H) Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

624 

14,918 

76,120 
540,000 

16,005 

228,918 

1.249 

76,120 
2,903 

I- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 
B) Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (•) 

C) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş. ve ona.maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 
H) Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- Duran varlıklar 

A) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- iştirakler 
4- iştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- işt. Ser. Payları değer düş.kar (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran variık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 
H) Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

92,202 325,194 

I- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 
B) Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (•) 

C) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş. ve ona.maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 
H) Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- Duran varlıklar 

A) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- iştirakler 
4- iştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- işt. Ser. Payları değer düş.kar (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran variık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 
H) Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

15.706.245 
4.711.873 

10.994.371 
15.706.245 
5.025.998 

10.680.247 

I- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 
B) Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (•) 

C) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş. ve ona.maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 
H) Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- Duran varlıklar 

A) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- iştirakler 
4- iştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- işt. Ser. Payları değer düş.kar (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran variık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 
H) Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

10.994.371 10.680.247 

I- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 
B) Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (•) 

C) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş. ve ona.maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 
H) Diğer dönen varlıklar 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 
II- Duran varlıklar 

A) Ticari alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- iştirakler 
4- iştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- işt. Ser. Payları değer düş.kar (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran variık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 

1- Maddi duran varlık (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 
H) Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 11.086.573 11.005.441 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 2004-2005 Dönemi Bilançosu 
Pasif (Kaynaklar) (2004) 

önceki dönem (YTL) 
(2005) 

Cari dönem (YTL) 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

35.740 

57.269 

84.063 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

35.740 141.332 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

1.035.001 1.035.001 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

1.035.001 1.035.001 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

7,350 

8.463.089 

600,760 

490 

9,309 

1.498.572 
(163.063) 

8.470.439 

600,760 

9,799 

(400.675) 

7,350 

8.463.089 

600,760 

490 

9,309 

1.498.572 
(563.739) 

8.470.439 

600,760 

9,799 

(186.723) 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 

10.015.831 9.829.108 

I- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas.yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid .karşılıkları 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
II- UZUN VAD. YAB. KAY. 

A) Mali borçlar 
B) Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 

1- Diğer borç sen.rees. (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 
III- ÖZKAYNAKLAR 

A) Ödenmiş sermaye 
1- Sermaye 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm.düzeltmesi olumlu fark. 

B) Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C) Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 
E) Geçmiş yıllar zararları (-) 
F) Dönem net karı-zararı 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 11.086.573 11.005.441 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 2004-2005 Dönemi Gelir Tablosu 
Gelir ve giderler (2004) 

önceki dönem YTL 
(2005) 

Cari dönem YTL 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

225.000 A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

225.000 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

225.000 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

318.878 410.044 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

318.878 185.044 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

225.024 70 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

93.854 184.975 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

15.125 

321.946 1.748 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

400.675 186.723 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

l-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı (400.675) (186.723) 
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SAYI: 26 
ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
3'üncü Yasama Yılının 13/11/2008 tarihli 7'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 

ARICAK Turizm Ticaret A.Ş., 1987 yılında, İstanbul'da, 10 milyon lira sermaye ile, 
Turistik tesisler kurup işletmek amacıyla kurulmuştur. 

Sermayesinin tamamına Hasan ARICAK ve ailesinin sahip olduğu Firma teşvik 
belgesi kapsamında Türkiye Kalkınma Bankasından (TKB) 3.3 milyar TL (3.4 milyon DM 
karşılığı) kredi de kullanarak 1989 yılında, Muğla, Fethiye / Çalış mevkiinde bulunan, 124 
oda, 256 yatak kapasitesine sahip 4 yıldızlı Aries otelini 1989 sezonunda açmıştır. Otel 
yatırım eksiklikleri ile hizmete sokulduğundan Firma Türkiye Kalkınma Bankasına müracaat 
ederek ilave kredi talebinde bulunmuştur. 

Yönetim Kurulunun 16.02.1990 tarih ve 90-06-15/116 sayılı kararı ile Firmaya 2.6 
milyar TL (1.8 milyon DM karşılığı) yatınm kredisi kullandırılması, 08.03.1990 tarih ve 90-
08-03/167 sayılı karan ile de Şirketin 7.350 milyon TL'sına artırılacak sermayesinde 
TKB'nin %51 oranında, 3.750 milyon TL pay sahibi olması kabul edilmiştir. 

Kullandırılan kredilere karşılık Firmadan 1-5 derecelerden 238.218 YTL değerinde, 6. 
dereceden 2.915.000 USD değerinde gayrimenkul ipoteği alınmıştır. 

Otel 1991 yılma kadar Firmanın % 49 sermaye hissesine sahip ortak tarafından 
çalıştırılmış, 01.01.1991 yılından itibaren ortağın diğer bir şirketi olan Akaral İnşaat, Taahhüt, 
Limited Şirketine 5 yıl süre ile kiraya verilmiştir. 

Akaral Ltd. Şirketi 1994 yılına kadar kira ödemelerini yapmış, 1994 yılının bir kısmı 
ile 1995 yılının tamamına ait kira ödemlerini yapmadığı halde 1997 yılına kadar ödeme 
yapmamayı sürdürerek Oteli işletmeye devam etmiştir. Bu arada Kiracı, Otelin kapasitesini 
artırma maksadı ile, Otelde kira sözleşmesine, projeye ve imar mevzuatına aykın tadilatlar 
yapmıştır. 
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Yaptığı yatırımları ödemesi gereken kiraya mahsup eden kiracı, kiralan aştığını iddia 
ettiği kısımlar için Ancak A.Ş. aleyhine alacak davası açmıştır. 

Açtığı davalardan, 1997 yılında ilgili merciler nezdinde feragat ederek vazgeçen Kiracı 
Ancak A.Ş.'de bulunan % 49 oranında sermaye payının TKB'nin sahip olduğu %51 
oranındaki sermaye payı ile birlikte satışa çıkanlmasım kabul etmiştir. 

1998 yılında yapılan ihaleye başka teklif gelmediğinden Şirketin % 49 oranında 
sermaye payına sahip ortağı, yapılan ihalede uygun teklifi verdiği için, Türkiye Kalkınma 
Bankası'nın Ancak A.Ş.' de sahip olduğu % 51 oranında 3.750 YTL nominal değerli 
3.750.000 adet sermaye payının 10.591.738 DM bedel ile vadeli olarak ortağa satılması kabul 
edilmiştir. 

Satışın akabinde "Vadesi gelen muaccel kredi borçlannın Alıcı tarafından nakden ve 
defaten ödenmesi" hususu yerine getirilmediği için satış gerçekleşmemiş ve Banka tarafından 
hisse devirleri yapılmamıştır. 

Buna rağmen Şirketi yönetmeye devam eden Alıcı, Şirket Genel Kurul ve Yönetim 
Kurulu toplantılannda aldığı kararlarla, kira borçlarını mahsuplaşma yolu ile tasfiye etmeye 
kalkışmış aynca sermaye artınmında bulunmuştur. 

Banka tarafından Şirket sermaye hissesinin % 49 oranındaki payına sahip olan ortak 
aleyhine İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesinde açılan davanın sonucunda Mahkeme 
16.09.2005 tarihinde aldığı 2005-540 no'lu kararında Ancak A.Ş.'nin "1998-2003 yıllarına ait 
faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılarda alınan kararlann 
yoklukla malul olduklan"nın tespit edildiği belirtilmiştir. 

Banka'nın Kadıköy Asliye 3. Ticaret Mahkemesinde açtığı dava sonucunda da 
Mahkemenin 29.11.2004 tarihinde aldığı 2004/1249 sayılı karan ile Şirkete "Kayyum" 
atanmıştır. 

Kayyum'un yönetiminde, 21.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısında Bankayı temsilen 2 kişi Yönetim Kuruluna seçilmiş ve Banka 3 kişilik Yönetim 
Kurulunda çoğunluğu sağlamıştır. Denetim Kuruluna da Bankayı temsilen 1 üye seçilmiştir. 

Banka iştirak payının satışına ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak Yüksek 
Denetleme Kurulu (YDK) tarafından hazırlanan ve Üyeler Kurulu'nun 02.12.1999 tarihli 
toplantısında kabul edilen "Özel İnceleme Raporu"nda konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu 
tarafından soruşturulması temenni edilmiştir. 

YDK Başdenetçisinin iştiraki ile Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan 
soruşturma sonucu hazırlanan 22.06.2001 tarih ve 19/01-26 sayılı soruşturma raporu Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20.09.2001 tarih 
ve 2001/6335 hazırlık no ile takipsizlik karan vermiştir. Raporda selbi ve ihmali tesbit edilen 
Banka İştirakler Müdürü, TKB Yönetim Kurulu'nun 10.08.2001 tarih ve 15/9 sayılı karan ile 
görevden alınmıştır. 

18.04.2005 tarihinde Şirketin Fethiye'de bulunan oteli Aries yeni oluşturulan yönetim 
kurulu tarafından 01.01.2005-31.12.2005 döneminde Fethiye'de mukim bir şahısa toplam 
300.000 YTL+ KDV bedelle kiraya verilmiş, kira sözleşmesini Ancak A.Ş.'nin % 49 
hissesine sahip olan ortak kefil sıfatıyla imzalamıştır. Kiracı Temmuz 2005'de ödemesi 
gereken 50.000 YTL'yi ödemiş, Ağustos 2005'de 150.000 YTL ve Eylül 2005' de 100.000 
YTL olmak üzere ödemesi gereken toplam 250.000 YTL'yi ödemediğinden Ancak A.Ş. 
tarafından kiracı ve kefili hakkında 05.12.2005 tarihinde 327.174.98 YTL (İşlemiş faizi ile 
birlikte) üzerinden genel haciz yolu ile takip başlatılmıştır. 
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2006 yılında boş kalan otel 07.11.2007 tarihinde İltam Turizm, Gıda, Taşımacılık ve 
Güvenlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketine 07.11.2007 tarihinden başlamak üzere 
31.12.2012 tarihine kadar 150.000 YTL+(KDV)+126.775 $+(KDV) kira bedeli karşılığı 
kiraya verilmiştir. 

19.03.2007 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket 
sermayesinin 7.350 YTL'den 500.000 YTL'ye çıkarılması ile ilgili olarak alınan karardan 
sonra sermaye artınmı çalışmalan tamamlanmış, Ancak A.Ş.'nin % 49 oranında azınlık 
hissesine sahip olan ortakların rüçhan haklarını kullanmamaları neticesinde rüçhan hakkını 
kullanan ve azınlığın kullanmadığı kısım için ilave taahhütte bulunan TKB'nin, gerekli 
ödemeleri de zamanında yapması nedeniyle, 04.09.2007 tarihi itibariyle Şirketin 
sermayesinde sahip olduğu pay % 99,28 oranına ulaşmıştır. Sermaye artışı sonunda rüçhan 
hakkını kullanmayan ortağın payı % 49'dan % 0,72'ye gerilemiştir. 

Şirkete 1988 ve takip eden yıllarda TKB tarafından kullandırılan krediler birçok kez 
ertelenmiş, yeniden ödeme planına bağlanmıştır. Şirketin borcunu ödememesi üzerine Banka 
tarafından 1999 yılında (Otel üzerinde tesis edilen ) ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ve 
teminatı aşan kısmı için de genel haciz yoluyla takip başlatılmıştır. 30.09.2008 tarihi itibariyle 
Banka kayıtlannda Şirketin borcu 14,5 milyon YTL'dir. 26.07.2007 tarihi itibariyle Ankara 
İcra Müdürlüğünce Otelin değeri 13 milyon YTL olarak tespit edilmiştir. Mahallinde Banka 
personelince, 26.08.2008 tarihi itibariyle yapılan ekspertiz çalışması sonucunda; Kiracı 
tarafından yapılan tadilat ve imalatların 2,7 milyon YTL olduğu tespit edilmiştir. 

Şirketin son beş yılda yürütülen çalışmalanna ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Fark 

Sermaye 

Ödenmiş sermaye 

YTL 

YTL 

7.350 

7.350 

7.350 

7.416.564 

7.350 

8.470.439 

7.350 

8.470.439 

7.350 

8.470.439 

Özkaynaklar YTL (28.648) 9.199.074 10.015.831 9.829.108 9.309.485 (610.661) 

Yabancı kaynaklar YTL 343.449 1.063.053 1.070.741 1.176.332 1.405.917 229.585 

Finansman giderleri YTL - - - - - -
Maddi duran varlıklar 

(Edinme değeri) YTL 211.464 13.788.738 15.706.245 15.706.245 15.706.245 -
Maddi duran varlıklar 

birikmiş amortismanı YTL 136.266 3.687.057 4.711.873 5.025.988 5.340.123 314.135 

Tahakkuk eden vergiler YTL 97.281 207.821 110.540 

Kira gelirleri YTL 158.788 140.054 240.148 225.000 1.277 (223.723) 

GSYİH'ya katkı üretici fiyatları YTL (1.039.449) 3.848.972 4.888.421 

GSMH'ya katkı alıcı fiyatları YTL (1.039.449) 3.848.972 4.888.421 

Mali karlılık (özkaynak yönünden) YTL 

Faaliyet karı veya zararı YTL (199.385) (163.063) (318.878) (185.043) (515.349) (330.306 ) 

Dönem Karı veya Zararı YTL (199.385) (163.063) (400.675) (186.723) (516.743) (330.020) 

Bilanço Karı veya Zararı YTL (199.385) (163.063) (400.675) (186.723) (228.488) (41.765) 
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II- İDARİ BÜNYE 

Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. (ARICAK A.Ş.) 1987 yılında İstanbul'da 10 milyon 
lira sermaye ile kurulmuştur. 

Şirkete ait "Esas mukavele" 1 Haziran 1987 tarih ve 1776 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinin 234.250-181816 sayılı nüshalarında yayımlanarak Şirketin tüzel kişiliği tesis 
edilmiştir. 

Esas mukavelede Şirketin amacı; Turizm ile ilgili tesisler kurmak yada kurdurmak, 
bunlan kendi adına veya yerli ve yabancı ortaklarla birlikte işletmek olarak belirlenmiştir. 

1990 yılında 7,3 milyar liraya çıkan, Şirketin Sermayesinde TKB % 51 oranında 
3.750 milyon lira hisseye sahiptir. 

19.03.2007 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket 
sermayesi'nin 500.000.YTL'ye çıkanlması karan alınmış. TKB'nin rüçhan hakkını 
kullanması, azınlığın kullanmadığı kısım için de taahhütte bulunarak ödemelerini de 
zamanında yapması neticesinde 04.09.2007 tarihi itibariyle, Şirketin sermayesinde sahip 
olduğu pay %99,28 oranında, 496,4 bin YTL'ye ulaşmıştır. 

Sermaye artışı sonunda rüçhan hakkını kullanmayan ortağın payı %49'dan %0,72'ye 
gerilemiştir. 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine tabi olan Şirket TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonu'nun 3346 sayılı yasa hükümleri gereğince aldığı 14.12.1992 tarih ve 
2173-40 sayılı karan ve Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 02366 sayılı yazısı ile 72 sayılı 
KHK göre Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 

Şirketin 2006 ve 2007 yılı faaliyetlerinin görüşülüp karara bağlanacağı Olağan Genel 
Kurul Toplantıları TBMM KİT Altkomisyon rapor yazım tarihimiz olan Ekim 2008 ayına 
kadar gerçekleştirilememiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesine göre; Anonim 
Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantıları her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde 
ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantıda 369 uncu madde gereğince müzakere gündemine 
konulması gereken hususlar müzakere olunur. 

Şirket Yönetim Kurulu 21.10.2008 tarihinde toplanarak; "Şirketin 2006 ve 2007 
yıllannda gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve ana sözleşme değişiklik önerilerinin görüşülmesi 
amacıyla 17.11.2008 tarihinde Olağan Genel Kurulun Toplanması" için karar almıştır. 

Şirketin Yönetim merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Şirketin Muğla-Fethiye İlçesi, 
Çalış mevkiinde Aries isimli 4 yıldızlı bir oteli bulunmaktadır. 1989 yılında 124 oda, 256 
yatak kapasitesi ile işletmeye açılan otel daha sonra yapılan yatınmlarla 173 oda, 400 yatak 
kapasitesine ulaşmıştır. 07.11.2007 tarihinden itibaren İltam Turizm Gıda Taşımacılık ve 
Güvenlik Hizmetleri San. Tic. ve Ltd. Şirketine kiraya verilen Otel'in Kiracı ile yapılan 
sözleşmenin "Tesisin Turizm Yatınm belgesine, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm 
tesisleri ile ilgili yönetmeliğine ve Belediyede bulunan Mimari Projeye uygun hale getirilmesi 
sağlanacaktır." şartına göre tadilat geçirmiş ve 153 oda 326 yatak kapasiteli hale getirilerek 
İmar'dan gereken onay alınmıştır. 

Genel Kurul Esas mukaveleye göre Şirketin en üst seviyede karar alan organı olup 
yılda en az bir defa toplanmaktadır. 

Şirketin yönetim kurulu "Esas mukavele" hükümlerine göre üç kişiden oluşan ve 
Şirket Genel Kurul Kararları ile ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen yetkiler 
doğrultusunda Şirketi yöneten karar ve yürütme organıdır. Şirket Denetim Kurulunda bir 
denetçi görev yapmaktadır. 
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Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerle ilgili bilgiler raporun baş kısmındaki çizelgede 
gösterilmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu 2006 yılı içersinde 14 defa toplanıp 16 karar almıştır. 

Raporun diğer bölümlerinde de belirtildiği gibi, şirket sermaye hissesinin % 49 
oranındaki bölümünü elinde tutan Ortağın hukuk dışı olarak 1998-2004 döneminde yaptığı 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile Yönetim Kurulu Toplantılarının ve bu 
toplantılarda alınan kararlara istinaden Şirket adına yapılan işlemlerin, İstanbul Asliye 2. 
Ticaret Mahkemesi'nin 16.09.2005 tarihinde aldığı 2005-540 sayılı karan ile yoklukla malul 
bulunduklarının ( butlanlarının) tespit edildiğinin belirtilmesi nedeniyle Banka tarafından 
Kadıköy Asliye 3. Ticaret Mahkemesinde açılan dava sonucunda ilgili mahkemenin 
29.11.2004 tarihinde aldığı 2004/1249 sayılı karan ile Şirkete "Kayyum" atanmış, 
21.12.2004 tarihinde Genel Kurul toplantısı yapılarak Yönetim ve Denetim Kurulları yeniden 
oluşturulmuştur. 

Şirkette hukuk servisi bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulduğunda hukuk işleri, Şirket 
organlannda görevli kişiler veya halen olduğu gibi kendisi ile sözleşme yapılan bir avukat 
aracılığı ile yürütülmektedir. 

Şirket sermaye hissesinde % 49 oranında pay sahibi olan ortak Şirket aleyhine açtığı 
kira uyarlama, murazanın men'i ve satışa icbar (ihtilafların giderilmesi ve satışa zorlama) 
davalarından 1997 yılında feragat etmiştir. 

1998 yılından itibaren azınlık hisse sahibi (% 49) ile Ancak A.Ş. ve Banka arasında 
aynca Ancak A.Ş. ile 3. şahıslar arasında ikame edilen davalar ilgili mahkemelerde 
görülmektedir. 

Şirketin Banka ve 3. şahıslarla olan ihtilaflarından kaynaklanan 15 ayn davadan 8'i 
sonuçlanmış olup 7 adet dava halen devam etmektedir. 

Ancak A.Ş.'nin tek varlığı olan Aries Otel çoğu zaman kiraya verildiğinden ve 
Şirkette sürekli olarak personel çalıştırılmasını gerektirecek bir iş olmadığından çalışanı 
bulunmamaktadır. 

Şirketin Yönetim ve Denetim kurullarında görevli kişilerle, muhasebe işlemlerinin 
yürütülmesi için serbest mali müşavire yapılan ödemelere raporun Gelir Tablosu bölümünde 
yer verilmiştir. 

Muhasebe ve mali işlerin yürütülmesi amacı ile bir sözleşmeli serbest mali müşavir ile 
geçen yıllarda olduğu gibi sözleşme yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirketin 2006 yılında mali durumu bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede sunulmuştur. 

Mali Durum 2005 2006 Fark Mali Durum 
YTL % YTL % YTL 

Varlıklar (Aktif) 
1 - Dönen varlıklar 

a) Hazır değerler 16.004 0,2 16.341 0,1 336 
b) Kısa sürede paraya 

çevrilerbilir değerler 309.190 2.8 332.940 3,1 23.750 
Toplam (1) 325.194 3,0 349.281 3,2 24.086 
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2- Bağlı ve uzun sürede paraya 
çevrilebilir değerler 
a) Uzun sürede paraya 

çevrilerbilir değerler - - - - -
b) Bağlı değerler 10.680.247 97,0 10.366.122 96,8 (314.125) 

Toplam (2) 10.680.247 97,0 10.366.122 96,8 (314.125) 
Varlıklar Toplamı (1+2) 11.005.441 100,0 10.715.403 100,0 (297.038) 

Kaynaklar (Pasif) 
1 - Yabancı kaynaklar 

a) Kısa süreli 141.332 1,2 370.916 3,5 223.584 
b) Uzun süreli 1.035.001 9,5 1.035.001 9,7 -

Toplam (1) 1.176.333 10,7 1.405.917 13,2 223.584 
2- Özkaynaklar Toplam 9.829.108 89,3 9.309.486 86,8 (513.622) 

Kaynaklar Toplamı (1+2+3) 11.005.441 100,0 10.715.403 100,0 (297.038) 

Önceki yıla göre; dönen varlıkların % 2,0 oranında artırmasına rağmen, duran 
varlıkların % 3,0 oranında azalması neticesinde varlıklar toplamı önceki döneme göre % 2,5 
oranında azalışla 10.715.403 YTL olarak gerçekleşmiştir. Toplam kaynaklar içinde yabancı 
kaynaklar önceki yıla göre % 0,3 oranında artmış, öz kaynaklar ise % 4,2 oranında azalmıştır. 

Şirketin finansman ihtiyacı tek varlığı olan Aries otel'in kira gelirleri ile sağlanmakta 
ise de, 2005 yılında kira geliri olarak 50.000 YTL tahsil edilebilmesi, 2006 yılında ise kiraya 
verilememesi nedeniyle boş kalması sonucunda TKB, Şirketi 01.11.2005 tarihinden itibaren 
29.11.2006 tarihine kadar 211.669,46 YTL avans vererek finanse etmiştir. 05.02.2007 
tarihinde de 70.000,00 YTL avans verilmesi neticesinde TKB'nin Şirkete verdiği avans tutarı 
281.669,46 YTL'ye ulaşmıştır. Avans tutarının tamamı, 7.350,00 YTL'den 500.000,00 
YTL'ye çıkarılarak 31.05.2007 tarihinde tescil edilen Şirket sermayesine kalbedilmiştir. 

Şirketin sağlıklı bir mali yapıya kavuşması için kira gelirlerinin düzenli bir şekilde 
tahsil edilmesi gerekmektedir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

ARICAK A.Ş.'nin tek varlığı olan ARİES Otel 2005 yılına münhasır olmak üzere 
kiraya verilmişse de yıllık 300.000 YTL +KDV tutarından ancak 50.000 YTL'lik bölümü 
tahsil edilebilmiş kalan alacak için Banka tarafından 05.12.2005 tarihinde kiracı ve kefili 
hakkında anılan tarihe kadar işlemiş faiz dahil toplam olarak 327.174,98 YTL üzerinden genel 
haciz yoluyla takip başlatılmıştır. 

2006 yılında Aries Otel'in satılması veya kiraya verilmesi ile ilgili olarak gösterilen 
çabalardan herhangi bir sonuç alınamadığından otel boş kalmıştır. Şirket ancak Otel'in 
işletmesi veya kiraya verilmesinden gelir temin ettiği için 2006 yılında herhangi bir gelir 
sağlanamamıştır. 

Şirketin yıllardır işletme bütçesi yapmadan faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmıştır. 
2006 ve 2007 yıllarında da Şirkete ait işletme bütçesi bulunmamaktadır. 

İşletme bütçesi; işletmenin kârlılık ve verimlilik açısından uygun alternatifleri seçen 
bir yönetim kılavuzu olmasının yanı sıra yönetimin ve çalışmaların hedeflere ulaşmada 
iktisadilik ve basan derecesini ölçen bir araçtır. 
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Şirketin her çalışma dönemi başında yıllık işletme bütçesi hazırlayarak, geleceğe ait 
belirlenen dönemde izleyeceği politikaları ve yapacağı işleri tespit ve takip etmesi gerekir. 

19.03.2007 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket 
sermayesinin 7.350 YTL'den 500.000 YTL'ye çıkarılması ile ilgili olarak alınan karardan 
sonra sermaye artınmı çalışmalan tamamlanmış, Ancak A.Ş.'nin % 49 oranında azınlık 
hissesine sahip olan ortakların rüçhan haklannı kullanmamaları neticesinde rüçhan hakkını 
kullanan ve azınlığın kullanmadığı kısım için ilave taahhütte bulunan TKB'nin, gerekli 
ödemeleri de zamanında yapması nedeniyle, 04.09.2007 tarihi itibariyle Şirketin 
sermayesinde sahip olduğu pay % 99,28 oranına ulaşmıştır. Sermaye artışı sonunda rüçhan 
hakkını kullanmayan ortağın payı % 49'dan % 0,72'ye gerilemiştir. 

Aries Otel'in kiraya verilmesi amacıyla 20.08.2007 günü yapılan ihalede en yüksek 
teklifi veren İltam Turizm Gıda Taşımacılık ve Güvenlik Hizmetleri San.Tic.Ltd. Şirketi ile 
07.11.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2012 tarihine kadar, yıllık net 150.000 
YTL (+KDV)+126.775 USD(+KDV) bedel üzerinden kira mukavelesi imzalanmıştır. 

Mukaveleye göre; 2008 ve sonraki yıllara ait kira bedeli iki eşit taksitte ve temmuz ve 
aralık aylannın son gününe kadar ödenecektir. 2008 ve sonraki yıllara ait kira bedellerinin 
YTL üzerinden olan %50'lik kısmı için ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yıllık olarak belirlenen TÜFE oranlanna göre artış yapılacaktır. Kira bedelleri 
karşılığında teminat olarak iki yıllık kira bedeli karşılığı kiracıdan gaynkabili rucu kesin 
banka teminat mektubu alınacaktır. Kiracı tarafından, tesisin Turizm Yatınm Belgesine, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm tesisleri ile ilgili Yönetmeliğine ve Belediye'de 
bulunan mimari projeye uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Kiracı, Otelde ve 
müştemilatında yapacağı tadilat ve diğer değişikliklerin yapımı aşamasında ve yapıldıktan 
sonra, Ancak A.Ş.'nin ve Türkiye Kalkınma Bankasının teknik onayını alacaktır. Kiracı 
otel'in işletime açılması ve işletilmesi sırasında ortaya çıkacak bakım, onanm ve tesise ilişkin 
diğer yatınm harcamalannın tamamını kendisi karşılayacak ve bu harcamalan Ancak 
A.Ş.'den talep etmeyecektir. 

20.08.2007 tarihinde yapılan ihalede İltam Lmd. Şirketini, % 85 sermaye payına sahip 
olan ortak Mehmet Bayrakçı ile % 15 sermaye payına sahip olan ortak Mustafa Bayrakçı 
temsil etmişlerdir. İltam Lmd. Şirketinin sermayesi 100.000 YTL' dir. 

21.11.2007 tarihinde ortak Mehmet Bayrakçı Şirket sermayesinde sahip olduğu 
hisseden, sermayenin % 35'ine tekabül eden 35.000 YTL' lik payı, diğer ortak Mustafa 
Bayrakçı da Şirket sermayesinde sahip olduğu ve sermayenin % 15' ine tekabül eden 15.000 
YTL' lik hissenin tamamını Şirkete ortak olarak aldıkları Nurettin Küncülü ismindeki şahısa 
devretmişler ve sermayede % 50 paya sahip olan ortak Mehmet Bayrakçı ile, diğer % 50 paya 
sahip duruma gelen Nurettin Küncülü aralannda, 01.02.2008 tarihinde bir protokol 
akdetmişlerdir. 

Protokole göre Nurettin Küncülü 'Yüklenici Ortak' olarak Şirkete 200 bin YTL 
koyacak diğer ortağın koyacağı Miktarla beraber 400 bin YTL ye ulaşan rakamı aşan 
harcamalan Şirket'i borçlandırmak suretiyle bizzat yapacak ve kendisine müstakil imza 
yetkisi verilecektir. 

Nurettin Küncülü 4 triyon değerindeki taşınmazlarım ipotek vererek Aries otel'in kira 
sözleşmesinde bulunan 708.000 YTL tutanndaki teminat mektuplarını temin etmiş ve Aries 
otelin projesine uygun hale getirilmesi ve yenilenebilmesi için masraf yapmıştır. Haziran 
2008 sonu itibariyle mahallinde yaptığımız inceleme sırasında Nurettin Küncülü tarafından 
yapılan masrafların 3 milyon USD'yi aştığı ve planlanan tadilatın % 90'ının tamamlandığı 
geri kalan % 10 oranındaki işin 20 gün içinde tamamlanacağı, ortaklar arasında mevcut olan 
anlaşmazlıklar sona erdiği takdirde Otel'in açılabileceği Otel Genel Müdürü tarafından 
belirtilmiştir. 
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Protokole göre diğer ortak Mehmet Bayrakçı 'Kontrol Eden Ortak' sıfatına haizdir ve 
Şirkete 200 bin YTL nakit koymakla yükümlüdür. Mehmet Bayrakçı 26.02.2008 tarihine 
kadar ödemekle yükümlü olduğu miktarları ödemediği ve diğer ortağa tek imza ile işlem 
yapabilmesi için yetki vermediğinden Nurettin Küncülü tarafından tarafından Mehmet 
Bayrakçı'ya hitaben ihtarname çekilmiştir. 

Ortaklar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye intikal etmiş olup dava devam 
etmektedir. 

07.11.2007 tarihinden itibaren İltam Turizm Gıda Taşımacılık ve Güvenlik Hizmetleri 
San. Tic. ve Ltd. Şirketine kiraya verilen Otel, Kiracı ile yapılan sözleşmede bulunan "Tesisin 
Turizm Yatınm belgesine, Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm tesisleri ile ilgili 
yönetmeliğine ve Belediyede bulunan Mimari Projeye uygun hale getirilmesi sağlanacaktır." 
şartına göre tadilat geçirmiş ve 153 oda 326 yatak kapasiteli hale getirilerek İmar'dan 
gereken onay alınmıştır. 

Şirkete 1988 ve takip eden yıllarda TKB tarafından kullandınlan krediler birçok kez 
ertelenmiş, yeniden ödeme planına bağlanmıştır. Şirketin borcunu ödememesi üzerine Banka 
tarafından 1999 yılında (Otel üzerinde tesis edilen ) ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ve 
teminatı aşan kısmı için de genel haciz yoluyla takip başlatılmıştır. 30.09.2008 tarihi itibariyle 
Banka kayıtlannda Şirketin borcu 14,5 milyon YTL'dir. 26.07.2007 tarihi itibariyle Ankara 
İcra Müdürlüğünce Otelin değeri 13 milyon YTL olarak tespit edilmiştir. Mahallinde Banka 
personelince, 26.08.2008 tarihi itibariyle yapılan ekspertiz çalışması sonucunda; Kiracı 
tarafından yapılan tadilat ve imalatların 2,7 milyon YTL olduğu tespit edilmiştir. 

V. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirketin TKB'ye 30.09.2008 tarihi itibariyle olan 14,5 milyon YTL tutanndaki 
borcu ile ilgili olarak; Banka'nın takibinin devam ettiği, Otelin 31.12.2012 tarihine kadar bir 
Şirkete kiraya verildiği, kiracı Şirketin Otelde yapmakta olduğu tadilat çalışmalannı 
tamamlayarak Ağustos 2008 ayında Oteli hizmete açtığı göz önünde tutularak Şirketin tek 
varlığı olan (26.07.2007 tarihi itibariyle tespit edilen) 13 milyon YTL ekspertiz değerli 
Otel'de Banka elemanlan tarafından, 26.08.2008 tarihinde, 2008 piyasa şartlan ve TKB 4 
yıldızlı otel yatakbaşı maliyet kriterleri birlikte dikkate alınarak mahallinde yapılan çalışma 
sonucunda Kiracı tarafından 2.719.858 YTL tutarında tadilat ve imalatlann yapıldığının tespit 
edilmesi nedeniyle Banka takibinin yeniden değerlendirilmesi hususunda TKB nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ 

ARICAK Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 11.06.2008 tarihindeki kendi yönetim kurulu 
toplantısında kabul edilen 2006 yılı Bilançosu 516.743,11 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile 
kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) (2005) 
Önceki Dönem (YTL) 

(2006) 
Cari dönem (YTL) 

1- Dönen varlıklar: 
A) Hazır değerler 16.004 16.341 

B) Menkul kıymetler 
1- Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Diğer menkul kıymetler 1.940 

C) Ticari alacaklar 228.918 228.918 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

D) Diğer alacaklar 1.249 1.249 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

E) Stoklar 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avans 

F) Yıll.yay.inş.ve ona.maliyeti 
G) Gel.ayl.ait gid.ve gelir tahakkuk. 76.120 76.120 

H) Diğer dönen varlıklar 2.903 24.713 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 325.194 349.281 

II- Duran varlıklar 
A) Ticari alacaklar 

1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

B) Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar.(-) 

C) Mali duran varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere ser.tahakkuk.(-) 
5- Işt. Ser. Payları değer düş.kar.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort.ser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.pay .diğer düş.kar(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran vartık.değ.düş.kar.(-) 
D) Maddi duran varlıklar 10.680.247 10.366.122 

1- Maddi duran varlık (brüt) 15.706.245 15.706.245 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 5.025.998 5.340.123 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E) Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olm. Duran var. (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F) özel tükenmeyen tabi varlıklar 
1- özel tük.tabi varlık, (brüt) 
2- Birikmiş tük.payları (-) 
3- Verilen avanslar 

G) Gel.ayl. ait gid.ve gel.tahakkuk 
H) Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 10.680.247 10.366.122 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 11.005.441 10.715.403 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Pasif (Kaynaklar) (2005) önceki dönem 

(YTL) 
(2006) 

Cari dönem (YTL) 

1- KISA VAD.YAB. KAY. 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
C) Diğer borçlar 57.269 255.847 

1- Borç senedi reeskontu (-) 
D) Alınan avanslar 
E) Yıl. Yay. Inş.ve on.hakediş. 
F) ödenecek vergi ve yükümlülükler 84.063 115.119 
G) Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı ve diğ.yas yük.karş. 
2- Dönem karı. peşin öd.vergi ve diğ.yüküm. 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gid.karşılıkları (50) 

H) Gelecek ay.ait gelir.ve gider tahak. 
I) Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 141.332 370.916 

II- UZUN VAD. YAB. KAY. 
A) Mali borçlar 1.035.001 1.035.001 

B) Ticari borçlar 
1- Borç senedi reeskontu (-) 

C) Diğer borçlar 
1- Diğer borç sen.rees. (-) 

D) Alınan avanslar 
E) Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F) Gel. Yıl.ait gelirler ve gider tahakkukları 
G) Diğer uzun vad.yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 1.035.001 1.035.001 

III- ÖZKAYNAKLAR 
A) ödenmiş sermaye 8.470.439 8470,439 

1- Sermaye 7.350 7.350 
2- ödenmemiş sermaye (-) 
3- Serm .düzeltmesi olumlu fark. 8.463.089 8.463.089 

B) Sermaye yedekleri 600.760 600.760 

1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V. Yen.değ.artışları 
4- İştirakler yen.değ.artışı 
5- Diğer sermaye yedekleri 600.760 600.760 

C) Kar yedekleri 9.799 9.799 

1-Yasal yedekler 490 490 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 9.309 9.309 
4- Diğer kar yedekleri 
5- özel fonlar 

D) Geçmiş yıllar karları 1.498.572 1.498.572 

E) Geçmiş yıllar zararları (-) (563.739) (753.342) 
F) Dönem net karı-zararı (186.723) (516.743) 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 9.829.108 9.309.485 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 11.005.441 10.715.403 
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Ancak Turizm ve Ticaret A.Ş. 2006 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
(2005) Cari 

dönem YTL 
(2006) Cari 

dönem YTL 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

225.000 A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

225.000 516.626 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

410.044 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

185.044 516.626 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

70 1.277 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

184.975 515.349 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

1.748 1.394 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

186.723 516.743 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı (-) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (-) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

İ-Olağandışı gelir ve karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem net karı veya zararı 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı veya zararı (186.723) (516.743) 
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SAYI: 27 

ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2006 YILI 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 03/04/2008 tarihli 11 'inci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ: 

Tamamı halka ait 1,5 milyon lira sermaye ile 12.4.1973 tarihinde Denizli'de kurulan 
Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACISELSAN), selüloz ve karboksimetil 
türevlerinin üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket hem yatırım 
döneminde, hem de işletmeye alındıktan sonra finansman sıkıntısına düşmüş ve ilk yıllarda 
Devlet Sınaî İşçi Yatırım Bankasından (DESİYAB), daha sonralan da Türkiye Vakıflar 
Bankası Anonim Ortaklığından kredi kullanmak zorunda kalmıştır. Uzun bir yatınm 
döneminden sonra 1980 yılında işletmeye alınan tesis ilk yıllarda düşük kapasite ile 
çalıştığından, Şirketin kâra geçmesi ve öz kaynak yaratması mümkün olmamış, krediler geri 
ödenememiş ve alınan kredilerin sermayeye mahsup edilmesi suretiyle kredi veren bankalar 
şirkete ortak olmuşlardır. 

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 602 bin YTL'dir. Ödenmiş sermayenin %76,83'ü 
oranında 462,5 bin YTL'si Türkiye Kalkınma Bankasına, %19,67'si oranında 118,4 bin 
YTL'si OBAKÖY Gıda İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ve %3,5'i oranında 
21,1 bin YTL'si de son genel kurul tutanaklanna göre 3.708 kişiye aittir. 2004 yılından 
itibaren dönem sonuçlan zararlı olan Şirkette öz kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle kayıtlı 
sermaye tavanı 3.000.000 YTL' ye yükseltilmiş ve bu durum Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinin 20 Nisan 2007 tarih ve 6792 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

Şirketin yönetim merkezi 19.12.2005 tarihinde Denizli'den, üretim tesisinin de 
bulunduğu Acıpayam ilçesine taşınmıştır. 210 dönüm arazi üzerinde 8.000 m 2 kapalı alana 
sahip olan fabrika 3.000 ton/yıl teknik CMC (karboksimetil selüloz) ve 300 ton/yıl saf CMC 
üretim kapasitesine sahiptir. CMC, deterjan, tutkal, kâğıt, sondaj, tekstil, boya, gıda-ilaç, 
kozmetik sanayi vb sektörlerde yardımcı madde olarak kullanılmaktadır. Şirketin son beş 
yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Artış veya 

Toplu bilgiler (*) (•*) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 
farkı 

Azalış 

% 

Sermaye YTL 86.000 602.000 602.000 602.000 602.000 - -
ödenmiş Sermaye YTL 86.000 602.000 602.000 602.000 602.000 - -
Öz kaynaklar YTL 1.241.529 1.794.604 1.614.629 1.032.145 585.730 (446.415) (43,3) 

Yabancı kaynaklar YTL 1.526.248 1 . 1 1 5 . 7 1 3 972.439 1.134.422 1.631.060 496.638 43,8 

Finansman giderleri YTL 396.603 312.324 78.406 49.518 36.319 (13.199) (26,7) 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) YTL 1.681.470 1.961.384 2.090.504 2.079.893 2.116.885 36.992 1,8 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman YTL 670.538 710.770 805.711 793.504 838.205 44.701 5,6 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler YTL 147.718 62.867 3.987 55.764 36.990 (18.774) (34) 

Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) % 46 9 1 66 92 26 39,4 

Tüm alım tutan YTL 2.804.837 3.044.596 1.585.738 2.291.160 3.648.687 1.357.527 59,3 

TQm üretim tutan YTL 3.306.715 3.865.497 2.595.261 3.327.788 4.596.124 1.268.336 38,1 

Başlıca üretim miktan (teknik CMC) Ton 3.056 3.398 1.769 2.206 2.988 782 35,4 

Üretim kapasitesi Ton 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - -
Kapasiteden yararlanma oranı % 102 113 59,9 74 100 26 35,1 

Üretim verimliliği (veya randımanı) kg/saat 427 443 363 343 378 35 10,2 

Başlıca satış miktan (CMC) Ton 3.120 3.377 1.775 2.193 3.013 820 37.4 

Net satış tutan YTL 4.747.095 5.180.772 3.401.812 3.627.007 5.398.743 1.771.736 48,8 

Stoklar: 

İlk madde vc malzeme YTL 605.814 567.690 402.053 242.664 298.991 56.327 23,2 

Yan mamuller YTL 131.209 237.283 276.415 229.607 221.831 (17.776) (3,3) 

Mamuller YTL 61.709 63.850 122.238 - 54.181 54.181 

Ticari mallar YTL - -
Diğer stoklar YTL - 2.217 29.068 1.678 (27.390) (94,2) 

İşçi (ortalama) Kişi 53 55 52 46 44 (2) (4,3) 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 881.672 1.145.911 1.268.392 1.320.787 1.127.974 (192.813) (14,6) 

Cari yıla ilişkin: 

İşçiler için yapılan tüm giderler YTL 780.563 1.033.946 1.105.111 1.112.561 1.112.937 376 0,3 

İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.227 1.567 1.771 1.944 2.040 96 4,9 

Dönem kânna ilişkin vergi vc diğer yasal 

yükümlülükler YTL 162.244 54.439 - - - -
Tahakkuk eden vergiler YTL 259.575 409.418 298.312 339.174 172.053 (167.121) (49,3) 

GSYİH'ya katkı (üretici fıyatlanyla) YTL 1.480.687 1.419.867 312.547 596.651 736.536 139.885 23,4 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) YTL 1.578.017 1.774.846 610.859 935.825 908.559 (27.266) (3,0) 

GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) YTL 1.551.309 1.774.846 610.859 935.825 908.559 (27.266) (3,0) 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 48 16 - -
Mali kârlılık ( ö z kaynaklar yönünden) % 35 9 - - -
İktisadi kârlılık % 28 17 - - - -
Zararlılık (Öz kaynak yitirilişi) % - 73,4 36,1 43,2 7 19,6 

Faaliyet kân veya zaran YTL 522.397 257.250 (321.806) (611.106) (443.501) 167.605 27,4 

Dönem kân veya zaran YTL 379.530 139.177 (403.354) (582.485) (446.415) 136.070 23,3 

Bilanço kân veya zaran YTL 217.286 7.509.921 (9.049.112) (9.631.598) (10.078.013) (446.415) (4,6) 

(*) 2002 ilâ 2004 yılına ilişkin TL değerleri Y T L ' y e dönüştürülmüştür. 

(**) Y D K raporlarında yer alan öneriler uyannca Şirketin 2003 ilâ 2006 yıllarına ilişkin bilançoları Genel Kurul karan ile düzeltildiğinden 

bu yıllara ilişkin ilgili veriler bu kapsamda değiştirilmiştir. 
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1973 yılında kurulan şirketin uzun bir yatırım döneminden sonra, ancak 1980 yılında 
işletmeye alınması ve ilk yıllarda da çok düşük kapasite ile çalışması nedenleriyle, 
bankalardan alınan krediler geri ödenememiş ve bunlar şirket sermayesine mahsup edilmek 
suretiyle kredi alınan bankalar Şirkete ortak olmuşlardır. Bu durumda, Türkiye Kalkınma 
Bankası Anonim Şirketinin iştirak oranı 1982 yılından itibaren %51'in üstüne çıkmış ve diğer 
ortakların rüçhan haklarını kullanmamaları nedeniyle bu oran giderek yükselmiştir. Şirketin 
en büyük hissedarı olan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin kuruluşunu 
düzenleyen 4456 sayılı Kanunun iştiraklerle ilgili 2linçi maddesinde, banka payının %50'nin 
altında olmasının esas olduğu ve bu oranın aşılması halinde üç yıl içinde hisselerin elden 
çıkarılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketi hisselerin satışı için ilki 10.02.1998 tarihinde yapılan ihaleden ve daha 
sonraki girişimlerden sonuç alınamamıştır. 4456 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ve TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda Şirket 
sermayesindeki kamu paylarının biran önce özelleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

Son üç yıllık faaliyeti zararlı olan Şirket, enflasyon düzeltmesi olumlu farklarına 
rağmen öz kaynak kaybına uğramıştır. Bu durum 2006 yılında da devam ettiğinden, 2005 yılı 
sonu itibariyle 1,0 milyon YTL olan öz kaynaklar toplamı, 2006 yılı sonunda %43,3 oranında 
446,4 bin YTL kayba uğrayarak 585,7 bin YTL' ye düşmüştür. Sürekli öz kaynak kaybına 
uğrayan Şirket faaliyetlerindeki yabancı kaynak kullanımı ise artış göstermektedir. Nitekim 
2005 yılında "%47-%53" olan öz kaynak - yabancı kaynak dengesi öz kaynak kaybına bağlı 
olarak 2006 yılında "%26-%74" oranına dönüşmüştür. Bu olumsuz gidiş devam ettiği 
takdirde, öz kaynaklar tamamen yitirilip, zarann yabancı kaynaklara da sirayeti kaçınılmaz 
olacaktır. 

Şirket ürünü olan CMC, ara malı niteliğinde olup çeşitli sektörlerde kullanım imkânına 
sahiptir. Türkiye'de CMC üretimi yapan altı firmanın toplam üretim kapasitesi 41.000 ton/yıl, 
yurtiçi talep toplamı ise 10.000 ton/yıl düzeyindedir. 2006 yılında dış talepte artış meydana 
gelmiştir. Miktar olarak 2006 yılı satışlarının %76,5'ini yurtdışına yapan Şirketin toplam 
satışları geçen yıla göre 820 ton artış göstererek 3.013 ton seviyesine yükselmiştir. Bu 
döneme ait kapasiteden yararlanma oranı da geçen yıla göre 26 puan artış göstererek % 100 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Döviz fiyatlarındaki durağanlık dış satım yönünden olumsuzluk 
teşkil etmekte, satış miktar ve fiyatları mevcut durumu muhafaza ettiği müddetçe iç satışlarda 
da istenilen kârlılığın sağlanması mümkün görülmemektedir. 

Şirketin üç yıl önceki kârlı durumuna tekrar kavuşabilmesi; 

- Her türlü giderde azami tasarrufa riayet edilerek maliyetlerin düşürülmesine, 

- Üretim kapasitesi ve satış hacminin artırılarak birim maliyet içindeki sabit gider 
payının azaltılmasına, 

- Girdi fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarına gerektiği şekilde yansıtılabilmesine, 

- Yapılmakta olan iyileştirme yatırımlarının kısa sürede bitirilmesine 

bağlı bulunmaktadır. 

II. İDARİ BÜNYE: 

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre faaliyet gösteren Şirket, 
Türk Ticaret Kanunu ve 22.05.2005 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere 
özel hukuk hükümlerine tabi olan şirketin ortak sayısı 250'den fazla olduğundan 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine de tabi bulunmaktadır. 
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Şirket personeli işçi statüsünde olup, işlemler konusunda 22.05.2005 tarihinde kabul 
edilen 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri 
uygulanmaktadır. Üst yönetimde bulunan "kapsam dışı" personel, 2821 ve 2822 sayılı 
Kanunlara göre sendika üyesi olamamaktadırlar. Bu personelin özlük hakları ve ücretleri 
Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. 

Genel Kurul Şirketin en üst seviyedeki karar organı olup 2006 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 30 Mart 2007 tarihinde Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurulda ana 
sözleşmenin "sermaye" başlıklı 6 nci maddesinin değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanını 
800 bin YTL'den 3.000 YTL' ye çıkarılması kabul edilmiştir. 

2005 yılı sonu itibariyle 44 kişi olan toplam personel sayısı 2006 yılında da 
değişmemiştir. 2005 yılında 1,3 milyon YTL olan personel harcamalan, 2006 yılında %14,6 
oranında azalarak 1,1 milyon YTL' ye düşmüştür. Geçmiş yıllarla ilgili ödemelerin 208.225 
YTL'den 15.037 YTL' ye düşmesi personel giderlerinin azalmasında en önemli etken 
olmuştur. 

Şirketin muhasebe ünitesinde çalışan personelin Serbest Muhasebeci, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Belgesi olmaması nedeniyle 
beyannamelerin imzalanması hizmeti dışardan belge sahibi kişilerden satın alınmaktadır. Söz 
konusu hizmet 2005 yılında Denizli'de faaliyet gösteren meslek mensupları arasından teklif 
alınmak suretiyle, en uygun teklifi veren kişilerden net 500 YTL/ay ücret ile alınmışken, bu 
hizmet 2006 yılında yapılacak işlerin konusu ve kapsamı "Defter Tutma" şekline 
dönüştürülerek aylık net 1.750 YTL/ay ücretle Ankara'da faaliyet gösteren bir meslek 
mensubundan sadece bir teklif alınarak temin edilmeye başlanmıştır. 

Şirketin istihdam ettiği avukat bulunmamakta olup karşılaştığı hukuki sorunların 
çözümü ve davalann takibi 15.10.2005 tarihinde iki yıllık süre için İstanbul'da mukim bir 
avukatla akdedilen "Dava Vekilliği ve Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi" çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

2005 yılına ilişkin YDK raporunda; "Gerekli araştırma ve usulüne uygun teklif alınıp, 
değerlendirme yapılmadan, Şirket merkezine uzak bir mahalde faaliyet gösteren bir avukatla 
ve bir serbest muhasebeci mali müşavirle yapılan hizmet sözleşmesinin Şirket menfaatlerine 
uygun düşmemesi," hususunun TKB Teftiş Kurulunca incelenmesi ve gerekirse 
soruşturulması önerisi üzerine, TKB Teftiş Kurulunca yapılan inceleme sonucu düzenlenen 
raporda, ilgililerin sorumluluğuna yönelik herhangi bir sonuca vanlamadığı hususu 
belirtilmiştir. 

Ankara'da faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile aktolunan 
sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edilmesinden sonra, bu kez İstanbul SMM Odasına kayıtlı 
bir SMM Ltd. Şirketi ile bir yıllık sözleşme yapılmış ve aylık ücret 1.750 YTL+KDV olarak 
belirlenmiştir. Sözleşme 29.2.2008 tarihinde sona erecektir. 

III. MALİ BÜNYE: 

2006 yılı sonu itibariyle 1,6 milyon YTL'lik kısmı yabancı kaynak, 585,7 bin YTL'lik 
kısmı da öz kaynak olmak üzere toplam 2,2 milyon YTL tutannda kaynağa sahip olan 
Şirkette cari yıl dönem sonucu 446,4 bin YTL zararla kapanmıştır. Geçen yıla göre esas ürün 
satış miktarında %37,4 oranında 820 ton artış meydana gelmiş, bu artışın birim satış maliyeti 
içindeki sabit giderler üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, dönem zaran bir önceki yıla göre 
%23,3 oranında 136,1 bin YTL azalış göstermiştir. 
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Son üç yıllık faaliyeti zararlı olan Şirket, bu nedene bağlı olarak, enflasyon düzeltmesi 
olumlu farklarına rağmen öz kaynak kaybına uğramıştır. Bu durum 2006 yılında da devam 
ettiğinden, 2005 yılsonu itibariyle 1,0 milyon YTL olan öz kaynaklar toplamı, 2006 
yılsonunda %43,3 oranında 446,4 bin YTL kayba uğrayarak 585,7 bin YTL' ye düşmüştür. 
Sürekli öz kaynak kaybına uğrayan Şirket faaliyetlerindeki yabancı kaynak kullanımı ise artış 
göstermektedir. Nitekim 2005 yılında "%47-%53" olan öz kaynak - yabancı kaynak dengesi 
öz kaynak kaybına bağlı olarak 2006 yılında "%26-%74" oranına dönüşmüştür. Bu olumsuz 
gidiş devam ettiği takdirde, öz kaynaklar tamamen yitirilip, zarann yabancı kaynaklara da 
sirayeti kaçınılmaz olacaktır. Şirketin bu olumsuz gidişin önüne geçebilmesi için; giderlerde 
azami tasarruf sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi, kapasite artışı sağlanması ve dış pazara 
göre daha avantajlı olan iç pazar payının artırılmasında zaruret bulunmaktadır. 

Şirketin; 

- Aşın rekabetçi bir piyasada faaliyette bulunması ve bu olgunun kâr marjı üzerindeki 
olumsuz etkisi, kaynak yetersizliği nedeniyle yenileme yatırımlannı yapamaması nedeniyle 
kapasitesinin gerektiğinde artınlamaması, 

- Faaliyet dönemi sonu itibanyla net işletme sermayesini yitirmesi nedeniyle, borçlann 
giderek artması üretim için gerekli girdilerin süresinde temin edilememesi, 

- Kaynak ihtiyacı nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000 YTL ye arttınlmasına 
rağmen, mevcut mali durumu itibanyla kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkaracağı hisse 
senetlerine gerekli talebin oluşmasında kesinlik bulunmaması, 

- Küçük ölçeği nedeniyle çeşitli hizmet temini için ödenen ücretlerin önemli gider 
kalemleri olarak ortaya çıkması, 

- Bankalardan kredi kullanma imkanının sınırlı olması, 

hususlan dikkate alındığında, etkin önlemler alınarak kaynak temin edilememesi 
durumunda, şirketin mali durumu daha da olumsuz yöne gidecektir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Acıselsan A.Ş.'nin üretim konusu olan sodyum karboksimetil selülozu (CMC) 
üretmek için ana hammadde olarak selüloz, sodyum monoklor asetat (SMCA), monoklor 
asetik asit (MCA) ve sodyum hidroksit kullanılmaktadır. Selüloz, SMCA ve MCA ithal 
edilmekte, sodyum hidroksit ve diğer yardımcı malzemeler yurt içinden temin edilmektedir. 
Bu maddelerin reaksiyonu sonucu CMC elde edilmektedir. CMC emülsiyonları stabilize 
etmesi, sulu ortamda katılan süspansiyon halinde tutması, nem oranını dengede tutması, 
çözelti viskozitesini ayarlaması, yağ, gres ve organik çözücülere dayanıklı film meydana 
getirmesi gibi özellikleri nedeniyle deterjan, tutkal, kağıt, sondaj, tekstil, boya, gıda-ilaç, 
kozmetik sanayi vb sektörlerde yardımcı madde olarak kullanılmaktadır. 

2006 yılında CMC üretimi, 2005 yılma göre %35 oranında artarak 2.988 ton olmuş, 
kapasite kullanım oranı %74'den %100'e, üretim verimliliği 343 kg/saatten 378 kg/saate 
yükselmiştir. 

Şirketin satışları geçen yıla göre miktar bazında %37,4 oranında 820 ton artış 
göstererek 3.013 ton seviyesinde yükselmiştir. Tutar bazında ise; satış maliyetleri %40,3 
oranında 1,3 milyon YTL artış gösterirken, safi satış hâsılatı %48,8 oranında 1,8 milyon YTL 
artış göstermiştir. Safı satış hâsılatının, satış maliyetindeki artıştan daha fazla oran ve 
miktarda artması, bir önceki yıla göre faaliyet zararlılığının %27,4 oranında 167,6 bin YTL 
azalış göstermesine neden olmuştur. 
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2006 yılında gerçekleştirilen 3.013 ton ürün satışının; %82,9 oranında 2.498 ton'luk 
kısmı yurt dışına %17,1 oranında 515 ton'luk kısmı da yurt içine yapılan satışlardan meydana 
gelmiştir. Yıl içinde elde edilen 5,4 milyon YTL tutarındaki safi satış hâsılatının %76,5 
oranında 4,2 milyon YTL'lik kısmı yurt dışına yapılan satışlardan %23,5 oranında 1,3 milyon 
YTL'lik kısmı da yurt içine yapılan satışlardan elde edilmiştir. Satış hacmi içinde miktar 
bazında yurt dışı satışlar %82,9 oranında paya sahipken, yurt içi satışlar %17,1 oranında bir 
paya sahiptir. Tutar bazında ise yurt dışı satışlar %76,5 oranında paya sahipken yurt içi 
satışlar %23,5 oranında bir paya sahiptir. Birim bazda yurtiçine yapılan satışlar, yurt dışına 
yapılan satışlardan daha avantajlı görülse de, gerek yurt dışındaki pazar payının muhafaza 
edilmesi ve gerekse ülkeye döviz getiriyor olması nedeniyle dış satımın sürdürülmesinde 
fayda görülmektedir. 

İç ve dış piyasalarda büyük bir rekabet söz konusudur. Piyasadaki belirsizlikler, fiyat 
ve talep istikrarsızlıkları zaman zaman ciddi ölçüde pazarlama ve satış sorunları yaşanmasına 
sebep olmakta, girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar, rekabet koşulları nedeniyle kısa 
sürede satış fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Dış pazarda ise, talep esnekliğinin yüksekliği 
nedeniyle ürün fiyatlarına gerektiğinde zam yapılamamaktadır. Şirket ürünlerine 2006 yılında 
yukarıda bahsedilen nedenlerle gerekli zam yapılamadığından satış zararlarının önüne 
geçilememiştir. Nitekim 2006 yılında Şirketin işletme faaliyeti 2005 yılına göre 167,6 bin 
YTL azalış olmasına rağmen yinede 443,5 bin YTL zararla kapanmıştır. Zarardaki azalış satış 
hacmindeki artış nedeniyle birim maliyet içindeki sabit gider paylarının düşmesinden ileri 
gelmiştir. 

Sektörde yaşanan rekabet ve Pazar kapma yarışı dikkate alındığında, iç ve dış 
pazarlama faaliyetlerinin Şirketin en önemli fonksiyonları olduğu görülmektedir. Sektörü ve 
piyasayı tanıyan, yabancı dil bilen bir pazarlama yöneticisinin işine son verilmesi ve yerine 
sektörde daha iyi bir pazarlama yöneticisi getirilmemesi Şirketin pazarlama darboğazını 
artırmıştır. Genel Müdürün de 2007 yılı başında Yönetim Kurulu karanyla görevine son 
verilmesinden sonra, üretiminin %62'sini yurt dışına satan Şirkette yabancı dil bilen bir 
eleman kalmıştır. 

V- YATIRIMLAR: 

2006 yılı bütçesinde, makine ve ekipman alımı için 80 bin YTL, büro demirbaşları için 
10 bin YTL ve inşaat işleri için 10 bin YTL olmak üzere toplam 100 bin YTL yatınm 
yapılması öngörülmüştür. Yıl içinde büro demirbaşlan için harcama yapılmamış, makine ve 
ekipman alımları için 35,8 bin YTL ve inşaat işleri için 1,2 bin YTL olmak üzere toplam 37 
bin YTL harcama yapılmıştır. Makine ekipman harcamalannın 26,5 bin YTL'si ile CMC 
kurutma hattında yakıt olarak kullanılan LPG'den, kalorisi daha fazla ve fiyatı daha ucuz olan 
LNG yakıtına dönüşüm için LNG kazanı ve teçhizatı alınmış, 8 bin YTL'si ile öğütücü 
bıçaklarının bilenmesi için bıçak bileme tezgahı ve 1,3 bin YTL' ye de bir adet siklon 
alınmıştır. İnşaat işlerine harcanan 1,2 bin YTL ile idare binasının bakım ve onanını 
gerçekleştirilmiştir. 
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VI. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirket sermayesinin dağılımı 4456 sayılı Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin 
Kuruluşu Hakkında Kanunun; iştiraklerindeki payın %50 nin üzerinde olamayacağı ve aşım 
tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılacağına ilişkin 21 inci maddesi hükmüne aykırılık 
oluşturduğundan, 1982 yılından bu yana süregelen bu aykırılığın giderilmesi veya sürekli 
zarar eder durumda olması nedeniyle, istihdam yapısının bozulmadan üretim faaliyetini 
sürdürmesi, bölge ekonomisine katkı yapmaya devam etmesi ve mevcut pay sahiplerinin 
haklarının da gözetilerek özelleştirme kapsam ve programına alınması konusunda ilgili 
mercilerce karar alınması için anılan banka nezdinde girişimlerde bulunulması, 

2- Şirketin; 

- Aşın rekabetçi bir piyasada faaliyette bulunması ve bu olgunun kâr marjı üzerindeki 
olumsuz etkisi, kaynak yetersizliği nedeniyle idame ve yenileme yatırımlarını yapamaması 
nedeniyle kapasitenin gerektiğinde arttırılmaması, 

- Faaliyet dönemi sonu itibariyle net işletme sermayesini yitirmesi ve öz kaynaklardaki 
önemli azalma nedeniyle, borçlarının giderek artması, üretim için gerekli ilk madde ve 
malzemenin süresinde temin edilememesi, 

- Kaynak ihtiyacı nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı 3 milyon YTL'ye arttırılmasına 
rağmen mali durumu itibarıyla kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkaracağı hisse senetlerine 
gerekli talebin oluşmasında kesinlik bulunmaması, 

- Bankalardan kredi kullanma imkânının çok sınırlı olması, 

hususları göz önünde bulundurularak mevcut durumunun tüm yönleriyle 
değerlendirilmesi için T. Kalkınma Bankası A.Ş. nezdinde girişimde bulunulması, 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, 30.03.2007 tarihindeki kendi 
genel kurulunda değiştirilerek kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 446.415 Yeni Türk Lirası 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 43.889 3.958 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 332.360 330.057 344.664 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) (2.304) 
2-Kazanılnıamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 3.484 2.774 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 635.645 618.227 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gclecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 1.313 4.537 
H-Diğer dönen varlıklar 3.015 3.447 

Dönen varlıklar toplamı 1.017.404 977.607 
H-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 11.475 438 1.523 438 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (11.037) (1.085) 

B-Diğer alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 162 162 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-İştiraklcr sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğcr mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 2.079.893 1.286.390 2.116.884 1.278.679 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (793.504) (838.205) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahakkukları 1.452 1.452 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 1.288.441 1.280.731 
Aktif (varlıklar) toplamı 2.305.845 2.258.338 
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Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2006 yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 

318.288 663.292 
1-Borç senedi reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 72.461 152.539 
1-Borç senedi reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 

306.748 41.548 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıklan 

64.566 137.360 

1-Dönem kan ve diğer yasal yük karşılıklan 
2-Döncm karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-
3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelccck aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

) 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 762.063 994.739 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 

A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 511.637 677.869 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

511.637 677.869 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 511.637 677.869 
III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 
1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
4-Sermayc düzeltmesi olumsuz farkları 

B-Sermayc yedekleri 

602.000 
602.000 
(-) 

9.440.536 

602.000 
602.000 

(-) 
9.440.536 

1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kârlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 621.207 621.207 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kân (zararı) 

81.298 

539.909 

(9.049.113) 
(582.485) 

81.298 

539.909 

(9.631.598) 
(446.415) 

Öz kaynaklar toplamı 1.032.145 585.730 
Pasif (kaynaklar) toplamı 2.308.545 2.258.338 
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Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Y T L 

Cari dönem 
Y T L 

A-Brüt satışlar 3.719.848 5.482.097 

B-Satış indirimleri (-) (92.848) (83.354) 

C-Net satışlar 3.627.007 5.398.743 
D-Satışların maliyeti (-) (3.305.888) (4.639.673) 

Brüt satış kârı veya zaran 321.119 759.070 

E-Faaliyet giderleri (-) 
(932.225) (1.202.571) 

Faaliyet kân veya zaran 
41 826 

(611.106) 
74.180 

(443.501) 
j 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) (56.411) (80.824) 

H-Finansman giderleri (-) (6.214) (10.869) 

Olağan kâr veya zarar 
49.427 

(63.906) 
15.240 

(461.014) 

t-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (5) (641) 

Dönem kârı veya zaran (582.485) (446.415) 

K-Dönem kân vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kân veya zaran (582.485) (446.415) 
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SAYI: 28 
T.H. DAMIZLIK İNEK VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 1997 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş.'nin 1997 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 07/05/2008 tarihli 17'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nun 276.maddesinde yer alan anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 
hükümleri çerçevesinde, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

Şirket'in kuruluşunda, sermayesi 80 milyon lira belirlenmiş ve tamamı ödenmiştir. 
Daha sonraki yıllarda yeniden değerleme artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye 2.179 
milyon liraya yükseltilmiştir. Şirket'in 24.02.1976 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanan Ana Sözleşmesi'nin bazı maddeleri, daha sonraki yıllarda tadil edilmiştir. 

Şirket 250 ton/gün kapasiteli üretim tesislerinde, İstanbul çevresi Adapazan ve 
Trakya'da kurduğu süt toplama merkezleri vasıtası ile gerekli ham sütü toplamak suretiyle 
1984 yılında deneme üretimine başlamış, Mart 1985 ayında da sürekli üretime geçmiştir. 
Başlangıçta pastörize süte ağırlık verilerek, günde 50 ila 150 ton arasında değişen miktarlarda 
süt işlenmiştir. Yeni teknoloji ile kurulan tesislerde üretilen ürünlerin kalitesi piyasada beğeni 
kazanmıştır. Ancak, ürünlerine talep olmasına rağmen Şirket 1985-1986 yıllarında 
faaliyetlerini zararla kapatmıştır. Bunun üzerine Disütaş üretim faaliyetlerini 1987 yılının 
ortalarında, Şirket'in bulunduğu zor durumdan kurtuluşu için ilgili mercilere başvurulmuşsa 
da olumlu sonuç alınamamış ve üretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Şirket ile iştiraki olan ALACA-Hayvancılık Organizasyon ve Yatınm A.Ş. T.Emlak 
Bankası A.Ş. garantörlüğünde Avrupa İskan Fonu'ndan aldıkları krediyi de geri 
ödeyememişlerdir. Bunun üzerine her iki Şirket Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.10.1989 
tarih ve 89/T-84 sayılı karan ile T.Emlak Bankası A.Ş.'nin iştiraki haline getirilmiştir. 

Bilahare Şirket'in, T.Emlak Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarını ödemek amacıyla 
önce arazi ve arsaları elden çıkarılmış, üretim tesisleri de 01.05.1991 tarihinde yapılan bir 
protokol ile Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ne, Gülüm Süt tescili adı da 1993 yılında 
Mis-Süt A.Ş.'ne 1.231 Milyon liraya satılmıştır. 
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Şirket'in üretim tesislerinin satışına ilişkin protokol ekinde Şirket'in satış bedeli 
56.313,7 milyon lira olarak belirlenmiş ve Mayıs 1999 ayına kadar vadelendirmek suretiyle 
254.211,3 milyon liralık faiz hesaplanmıştır. Disütaş bu alacaklarının hepsini tahsil etmiştir. 

Hukuki statüsünü koruyan, ancak üretim tesisleri ile taşınmazlarının tamamının 
satılması nedeniyle Ana Sözleşme'de yer alan amaçlan gerçekleştirme imkanı kalmayan 
Şirket'in 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 1993 1994 1995 1996 1997 
Son iki 

yıl farkı 
Artış veya 
Azalış % 

Esas Sermaye Milyon TL 2.179 2.179 2.179 2.179 2 .179 - -

Ödenmiş sermaye 2.179 2 .179 2 .179 2 .179 2 .179 - -

Yabancı kaynaklar « 171.800 180.065 222 .046 184.959 162.54i (22 .418) (12) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar » 55.750 70 .160 42 .884 18.923 18.998 75 -

Faiz ve komisyon giderleri - 53.253 4 .566 - 15.900 15.900 100 

Sabit kıymetler (Edinme değeri) - 97 287 483 771 771 - -

Birikmiş .amortismanlar 72 131 222 594 594 - -

İştiraklere yatırılan sermaye 46 46 46 46 180 134 291 

İştiraklerden alınan kar payı - - 21 35 31 121 9 0 290 

Personel sayısı Adet 1 I 1 1 1 - -

Personel için yapılan tüm Giderler Milyon TL 566 628 990 1.306 9 7 6 (330) (25) 

Faaliyet Kan veya Zaran 25 .953 (4 .300) (2 .528) (2 .727) (2 .065) 662 (24) 

D ö n e m Kan veya Zaran 76 .677 (14 .408) 27 .242 23 .817 10 (23 .807) (100) 

Bilanço Zaran 57 .947 72.355 45 .255 21 .439 21 .648 209 1 

10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in tasfiyesine 
karar verilerek üç kişilik Tasfiye Kurulu oluşturulmuştur. Tasfiye kararı, 09.03.1995 tarihli 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tasfiye prosedürü başlatılmıştır. Türk Ticaret 
Kanunu'nun 438. Maddesi uyannca Şirket'ten borçlu veya alacaklı olan kişilerin başvuru 
süresi olan bir yıllık bekleme süresi 04.05.1996 tarihinde sona ermiş ve bu süre içinde 
herhangi bir başvuru olmadığı görülmüştür. 

Şirket'in üretim tesislerinin satışına ilişkin olarak yapılan protokol ekinde yer alan 
ödeme planına göre altı aylık vadelerle Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den tahsil 
edilen anapara ve faizleri, yapılan temlik sözleşmesi uyarınca T.Emlak Bankası A.Ş.'ye 
aktarmaktan başka bir faaliyeti bulunmayan Şirket'in satış bedelinin tamamı Mayıs 1999 
ayında tahsil edilmiş olacaktır. Bu nedenle tasfiye işlemlerinin bir an önce tamamlanması 
çalışmaları sürdürülmüştür. 

II. İDARİ BÜNYE 

A-Mevzuat: 

Tasfiye halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) anonim 
şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 276. maddesi 
hükümleri çerçevesinde, Ana sözleşmesi 24.02.1976 tarih ve 326 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi'nde yayımlanarak, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 
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B-Teşkilat: 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) halka açık 
bir Şirket olarak kurulmuş olup, en üst karar organı Genel Kurul'dur. Şirket'in % 92,06 
oranında payı ile en büyük hissedan olan T.Emlak Bankası A.Ş. dışında % 7,94 oranında paya 
sahip 500 ortağı bulunmaktadır. TTK'nun 364 ve 446 maddesi ile Ana Sözleşmenin 17. 
maddesi uyannca hesap devresi sonundan itibaren Genel Kurul'un üç ay için de toplanması 
gerekmesine rağmen, 1996 yılı hesap devresinden başlamak üzere Genel Kurul toplantısının 
yapılmadığı anlaşılmıştır. 

C- Personel durumu: 

1-Personel kadrolan: 

Faaliyetleri tasfiye işlemleri ile sınırlı olan Şirket'te 1997 yılında devamlı olarak 
çalışan bir müdür ile devam eden davaları yürütmek üzere bir sözleşmeli avukat çalışmakta 
iken, sözleşmeli avukat Mayıs 1997 ayında müdür de Aralık 1997 ayında Şirket'ten ayrılmış 
olduğundan, yıl sonu itibariyle çalışan personel bulunmamaktadır. 

2- Personele yapılan harcamalar: 

Şirket'in tasfiye işlemlerini yürütmek üzere seçilen üç kişiden oluşan Tasfiye Kurulu 
üyeleri 10.02.1995 tarihinde yapılan Genel Kurul karan ile Hakkı Huzur ücreti ödenmemesi 
kabul edilmiş olduğundan 1997 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

1997 yılında çalışan Şirket Müdürü ile sözleşmeli avukata, yıl sonu itibariyle 742,9 
milyon lirası ücret, 184,9 milyon lirası SSK primi işveren payı, 48,2 milyon lirası gideri 
olmak üzere toplam 976 milyon liralık harcama yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

Tasfiyesine karar verilen Şirket'in herhangi bir üretim faaliyeti olmadığından, geçmiş 
yıl zararlan nedeniyle öz kaynaklannın tamamı yitirilmiş ve zaran yabancı kaynaklara sirayet 
etmiş olduğundan mali bünye incelemesi yapılmamıştır. 

IV. BİLANÇO 

Tasfiye Halindeki damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ)'nin 1997 
yılı bilançosu, Şirket Tasfiye Kurulu'nun 06.05.1999 tarih ve 5 sayılı karan ile kabul edilmiş, 
ancak 1996 yılı bilançosunda olduğu gibi Genel Kurul yapılamadığından onaylanmamıştır. 

Şirketin faal durumlarda olduğu dönemlerden kalan ve çoğunun mahiyeti bilinmeyen 
veya belgesi bulunmayan borç ve alacakları bulunmaktadır. 10.02.1995 tarihinde yapılan 
Genel Kurul toplantısında Şirket'in tasfiyesine karar verilmiş ve TTK'nun ilana ilişkin 448. 
maddesi hükümleri çerçevesinde borçlu ve alacaklıların başvuru süresi olan bir yıllık bekleme 
süresi de 04.05.1996 tarihinde sona ermiş ve bu süre içinde herhangi bir müracaat olmamıştır. 
Buna rağmen mahiyeti bilinmeyen veya belgesi olmayan borç ve alacaklann 1997 yılı içinde 
de usulüne göre tasfiye edilmediği görülmüştür. 



V. GELİR TABLOSU 

Herhangi bir üretim faaliyeti olmayan Şirket 1997 yılında 17.964.500 bin liralık 
faaliyet giderleri ile diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara karşılık, 17.975.497 bin 
liralık diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr elde edilmiş ve faaliyet dönemi 10.997 bin lira 
kârla sonuçlanmıştır. 

VI. ÖNERİLER: 

Şirket'in tasfiye işlemlerine başlanılması nedeniyle raporda herhangi bir öneriye yer 
verilmemiştir. 

SONUÇ: 

Tasfiye Halinde Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ)'nin 
mevzuatın öngördüğü süre içinde Genel Kurulu yapılamayan, Tasfiye Kurulu'nun 06.05.1999 
tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen 1997 yılı bilançosu 10.997.024 lira dönem kârı ile 
kapanan Gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
1997 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

Bin TL 

Cari dönem 

Bin TL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır dğerler - 15.250 13.787 
B-Menkul kıymetler 1.600.000 

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
C-Ticari alacaklar 164.068.100 142..952.603 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-K.azanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - - - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - - - -

D-Diğer alacaklar 30.588 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - - - -

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
2-Verilen sipariş avansları - - - -

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti - - - -
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan - - - 88.186 
H-Diğer dönen varlıklar - - - 14.685 

Dönen varlıklar toplamı - 165.713.938 - 143.069.261 
II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 98.592 98.592 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - -

B-Diğer alacaklar 433.143 - 433.143 -
1-Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 433.143 433.143 

C-Mali duran varlıklar 46.252 180.652 
1 -Bağlı menkul kıymetler 351 351 
2 - Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı. (-) - -
3-İştirakler 105.600 240.000 
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 59.700 59.000 
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) - -
6- Bağlı ortaklıklar - -
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) - -
8- Bağlı ortaklık serma. payları değer düşük, karşılığı (-) - -
9- Diğer mali duran varlıklar - -
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) - -

D-Maddi duran varlıklar 176.921 176.920 
1 -Maddi duran varlık(brüt) 771.023 771..023 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 594.101 594.101 
3-Yapılmakta olan yatırımlar - -
4-Verilen sipariş avansları - -

E-Maddi olmayan duran varlıklar - - -
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 2.529 2.529 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 2.529 2.529 
3-Verilen avanslar - -

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar - -
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan - 17.474 
H-Diğer duran varlıklar - -

Duran varlık toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

321.765 473.638 Duran varlık toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 166.035.703 143.542.899 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.(DİSÜTAŞ) 

1997 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

Bin TL 
Cari dönem 

Bin TL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A- Mali borç lar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal.(-) 

B - Ticari borç lar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

64.296 64.296 

C - Diğer borç lar 
1-Diğer senetleri reeskontu (-) 

6.931 6.931 

D - Al ınan avans lar -
E- Yıl lara yayg ın inşaat ve o n a n m hak edişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlü lük ler 
G- Borç ve d iğer karşıl ıkları 

1 -Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm. karş. 
2-Dönem kannın peşin ödenen vergi ve diğer 

Yükümlülükleri (-) 

1.922.988 1.422.013 

11.838 

3-Kıdem tazminatı karşılıklan 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider t a h a k k u k l a n 43.825 43.825 
İ-Diğer kısa vadel i yabanc ı kaynaklar - -

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 2.038.040 1.548.903 

II-Uzun vadel i yabancı kaynaklar 
A- Mali Borç lar 182.920.759 160.991.549 

1 -Ertelenmiş finan. kiralama borç. maliyetleri (-) 
B- Ticari Borç lar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
- -

C- Diğer borç lar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

-

D- Alınan avans lar - -
E - Borç ve g ider karşıl ıkları 

1 -Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider.karşılıkları 

F-Gelecek yı l lara ait gelirler ve gider t a h a k k u k l a n 
G- Diğer uzun vadel i yabanc ı kaynaklar 

- -

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 182.920.759 160.991.549 

III- Ö z kaynaklar 
A- Ö d e n m i ş s e r m a y e 

1 - Sermaye 
2 - Ödenmemiş sermaye (-) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

-
2.178.950 

-
2.178.950 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 
B - S e r m a y e Yedekler i 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 336.770 471.169 
2-Hisse senedi iptal karlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekler i 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıl lar k â r l a n 
E- Geçmiş yı l lar z a r a r l a n ( - ) 
F- D ö n e m net k â n (zararı) 

103.918.667 
(149.174.355) 

23.816.872 

103.975.285 
(125.414101) 

(208.856) 
O z kaynaklar toplamı (18.923.096) (18.997.553) 

Pasif (kaynaklar) toplamı 166..035.703 143.542.899 
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Tasfiye Halindeki Damızlık ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
1997 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler önceki Dönem 

TL 

Cari Dönem 

TL 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

-

-

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

- -

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

2.726.797.942 2.064.645.230 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

(2.726.797.942) (2.064.645.230) 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

26.940.862.097 

397.191.722 

17.895.076.543 

15.899.855.494 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

23.816.872.433 (69.424.181 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

- 80.421.205 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

23.816.872.433 10.997.024 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 

- 219.853.693 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan ve zaran 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 

Dönem net kan ve zaran 23.816.872.433 (208.856.669) 
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SAYI: 29 
T.H. DAMIZLIK İNEK VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 1998 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş.'nin 1998 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 07/05/2008 tarihli 17'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nun 276.maddesinde yer alan anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 
hükümleri çerçevesinde, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

Şirket'in kuruluşunda, sermayesi 80 milyon lira belirlenmiş ve tamamı ödenmiştir. 
Daha sonraki yıllarda yeniden değerleme artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye 2.179 
milyon lira'ya yükseltilmiştir. Şirket'in 24.02.1976 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanan Ana Sözleşmesi'nin bazı maddeleri, daha sonraki yıllarda tadil edilmiştir. 

Şirket 250 ton/gün kapasiteli üretim tesislerinde, İstanbul çevresi Adapazan ve 
Trakya'da kurduğu süt toplama merkezleri vasıtası ile gerekli ham sütü toplamak suretiyle 
1984 yılında deneme üretimine başlamış, Mart 1985 ayında da sürekli üretime geçmiştir. 
Başlangıçta pastörize süte ağırlık verilerek, günde 50 ila 150 ton arasında değişen miktarlarda 
süt işlenmiştir. Yeni teknoloji ile kurulan tesislerde üretilen ürünlerin kalitesi piyasada beğeni 
kazanmıştır. Ancak, ürünlerine talep olmasına rağmen Şirket 1985-1986 yıllarında 
faaliyetlerini zararla kapatmıştır. Bunun üzerine Disütaş üretim faaliyetlerini 1987 yılının 
ortalarında, Şirket'in bulunduğu zor durumdan kurtuluşu için ilgili mercilere başvurulmuşsa 
da olumlu sonuç alınamamış ve üretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Şirket ile iştiraki olan ALACA-Hayvancılık Organizasyon ve Yatınm A.Ş. T.Emlak 
Bankası A.Ş. garantörlüğünde Avrupa İskan Fonu'ndan aldıktan krediyi de geri 
ödeyememişlerdir. Bunun üzerine her iki Şirket Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.10.1989 
tarih ve 89/T-84 sayılı karan ile T.Emlak Bankası A.Ş.'nin iştiraki haline getirilmiştir. 
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Bilahare Şirket'in, T.Emlak Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarını ödemek amacıyla 
önce arazi ve arsaları elden çıkarılmış, üretim tesisleri de 01.05.1991 tarihinde yapılan bir 
protokol ile Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ne, Gülüm Süt tescili adı da 1993 yılında 
Mis-Süt A.Ş.'ne 1.231 milyon lira'ya satılmıştır. 

Şirket'in üretim tesislerinin satışına ilişkin protokol ekinde Şirket'in satış bedeli 
56.313,7 milyon lira olarak belirlenmiş ve Mayıs 1999 ayına kadar vadelendirmek suretiyle 
254.211,3 milyon liralık faiz hesaplanmıştır. Disütaş bu alacaklarının hepsini tahsil etmiştir. 

Hukuki statüsünü koruyan, ancak üretim tesisleri ile taşınmazlarının tamamının 
satılması nedeniyle Ana Sözleşme'de yer alan amaçlan gerçekleştirme imkanı kalmayan 
Şirket'in 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 1994 1995 1996 1997 1998 
Son iki 

yıl farkı 
Artış veya 
Azalış % 

Esas Sermaye Milyon TL 2.179 2 .179 2.179 2.179 2 .179 - -

Ödenmiş sermaye 2 .179 2.179 2.179 2 .179 2 .179 - -

Yabancı kaynaklar 180.065 222 .046 184.959 162.541 126.087 (36 .454) (22) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 70 .160 42 .884 18.923 18.998 19.153 137 1 

Faiz ve komisyon giderleri 53 .253 4 .566 " 15.900 8.751 (7 .149) (22) 

Sabit kıymetler (Edinme değeri) 287 483 771 771 134 (637) (82) 

Birikmiş .amortismanlar 131 222 594 594 637 43 7 

İştiraklere yatırılan sermaye 4 6 4 6 4 6 180 180 - -

İştiraklerden alınan kar payı 21 35 31 121 132 11 9 

Personel sayısı Adet 1 1 1 1 - (D -

Personel için yapılan tüm Giderler Milyon TL 628 990 1.306 976 - (976) (34) 

Faaliyet Kan veya Zaran (4 .300) (2 .528) (2.727) (2 .065) 1.285 (780) (38) 

Dönem Kan veya Zaran (14 .408) 27 .242 23 .817 10 93 83 830 

Bilanço Zaran 72 .355 45 .255 21 .439 21 .648 21 .785 137 63 

DİSÜTAŞ tasfiye süreci içinde üretim tesislerini Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi 
A.Ş.'ye vadeli olarak satmış,bu satıştan doğan alacağını ise kredi borcuna mahsup edilmek 
üzere T.Emlak Bankası A.Ş. lehine temlik etmiştir. 

Şirket, Haziran 1999 ayında ise Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den olan 
alacağını tahsil etmiş böylece de T. Emlak Bank'a olan borcu da tasfiye edilmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

A-Mevzuat: 

Tasfiye halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) anonim 
şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 276. maddesi 
hükümleri çerçevesinde, Ana Sözleşmesi 24.02.1976 tarih ve 326 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi'nde yayımlanarak, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

B-Teşkilat: 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) halka açık 
bir Şirket olarak kurulmuş olup, en üst karar organı Genel Kurul'dur. Şirket'in % 92,06 
oranında payı ile en büyük hissedarı olan T. Emlak Bankası A.Ş. dışında % 7,94 oranında 
paya sahip 500 ortağı bulunmaktadır. TTK'nun 364 ve 446 maddesi ile Ana Sözleşmenin 17. 
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maddesi uyannca hesap devresi sonundan itibaren Genel Kurul'un üç ay için de toplanması 
gerekmesine rağmen, 1996 yılı hesap devresinden başlamak üzere Genel Kurul toplantısının 
yapılmadığı anlaşılmıştır. 

C- Personel durumu: 

1-Personel kadrolan: 

Şirket'te 1998 yılında kadrolu personel çalışmamıştır. Kuruluş'un tasfiye işlemleri ve 
diğer işleri Tasfiye Kurulu'nun sorumluluğunda T. Emlak Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü 
tarafından yürütülmüştür. 

2- Personele yapılan harcamalar: 

Şirket'in Tasfiye Kurulu üyelerine 10.02.1995 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında alınan kararla ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

Tasfiyesine karar verilen Şirket'in herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamakta olup, 
geçmiş yıl zararlan nedeniyle öz kaynaklannın tamamı yitirilmiş ve zaran yabancı kaynaklara 
sirayet etmiş olduğundan mali bünye incelemesi yapılmamıştır. 

IV. BİLANÇO 

Şirketin faal durumlarda olduğu dönemlerden kalan ve çoğunun mahiyeti bilinmeyen 
veya belgesi bulunmayan borç ve alacaklan bulunmaktadır. 10.02.1995 tarihinde yapılan 
Genel Kurul toplantısında Şirket'in tasfiyesine karar verilmiş ve TTK'nun ilana ilişkin 448. 
maddesi hükümleri çerçevesinde borçlu ve alacaklıların başvuru süresi olan bir yıllık bekleme 
süresi de 04.05.1996 tarihinde sona ermiş ve bu süre içinde herhangi bir müracaat olmamıştır. 
Buna rağmen mahiyeti bilinmeyen veya belgesi olmayan borç ve alacaklann 1998 yılı içinde 
de usulüne göre tasfiye edilmediği görülmüştür. 

V. GELİR TABLOSU 

Disütaş'ın herhangi bir üretim faaliyeti olmamıştır. Şirketin esas faaliyeti tasfiye 
işlemlerini yürütmek T. Emlak Bankası A.Ş.'ye temlik ettiği Toros Gübre ve Kimya 
Endüstrisi A.Ş.'den olan üretim tesislerinin satışından doğan vadeli alacağının tahsili ile 
bunun Banka borçlarına mahsubunu izlemek ve bu konudaki işlemleri yapmakla sınırlı 
kalmıştır. 

Kuruluş 1998 yılında temlik ettiği alacaklanyla ilgili olarak 9.078.976 bin lira, repo 
işlemleri nedeniyle 918.400 bin lira faiz geliri elde ederken aynca 131.803 bin lira da temettü 
geliri sağlamıştır. Buna karşılık Banka'ya 8.750.759 bin lira faiz ödemiş, 1.284.523 bin lira da 
genel yönetim gideri olmuştur. 

Neticede Kuruluş'un dönem kârı 93.392 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârı 
önceki yıla göre 82.395 bin lira artmıştır. Bu artış, faiz gelirlerindeki azalışa rağmen anapara 
borcunun azalması nedeniyle Banka'ya ödenen faizlerle genel yönetim giderlerindeki 
azalıştan ileri gelmiştir. 
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VI.ÖNERİLER: 

Şirket'in tasfiye işlemlerine başlanılması nedeniyle raporda herhangi bir öneriye yer 
verilmemiştir. 

SONUÇ: 
Tasfiye Halinde Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (Disütaş'ın) Tasfiye 

Kurulu'nun 06.05.1999 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen 1998 yılı bilançosu 93.392 bin 
Türk Lirası dönem karı ile kapanan Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
1998 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) Aktif (Varlıklar) 

Milyon TL Milyon TL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır dğerler 14 90 
B-Menkul kıymetler 1.334 

1- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) - -
C-Ticari alacaklar 142..953 104.986 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - -

D-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - -

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) - -
2-Verilen sipariş avansları - -

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti - -
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları - 88 88 

13 
H-Diğer dönen varlıklar 14 

88 
13 

Dönen varlıklar toplamı - 143.069 106.531 

I l -Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 99 93 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) -
2-K.azanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) -

B-Diğer alacaklar 433 - 433 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 433 433 

C-Mal i duran varlıklar 181 181 
1-Bağlı menkul kıymetler 351 351 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı. (-) - -
3-İştirakler 240 240 
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 59 59 
5-İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) -
6- Bağlı ortaklıklar -
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) -
8- Bağlı ortaklık serma. payları değer düşük, karşılığı (-) -
9- Diğer mali duran varlıklar -
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) -

D-Maddi duran varl ıklar 177 134 
1 -Maddi duran varhk(brüt) 771 771 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 594 637 
3-Yapılmakta olan yatınmlar -
4-Verilen sipariş avanslan -

E-Maddi olmayan duran varlıklar -
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 2 2 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 2 2 
3-Verilen avanslar -

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar -
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 17 13 
H-Diğer duran varl ıklar - -

Duran varlık toplamı 474 421 

Akti f (varlıklar) toplamı 143.543 106.952 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.(DİSÜTAŞ) 

1998 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

Milyon TL 
Cari dönem 
Milyon TL 

I-Kısa vadel i yabancı kaynaklar 
A- Mal i borçlar 

l-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal.(-) 
B- Ticari borç lar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
64 64 

C- Diğer borç lar 
1 -Diğer senetleri reeskontu (-) 

6 7 

D - Al ınan avanslar 
E- Yıl lara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F- Ö d e n e c e k vergi ve yükümlü lük ler 
C - Borç ve diğer karşıl ıkları 

1-Dönem karı vergi ve diğ. yasal yüküm. karş. 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

Yükümlülükleri (-) 

1.423 
12 

633 
23 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gel irler ve g ider t a h a k k u k l a n 
İ-Diğer kısa vadel i yabanc ı kaynaklar 44 44 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.549 771 

II-Uzun vadel i yabanc ı kaynaklar 
A- Mali Borç lar 

1-Ertelenmiş finan. kiralama borç. maliyetleri (-) 
B- Ticari Borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

160.991 125.316 

C - Diğer borç lar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

• • 

D - Al ınan avanslar - -
E - Borç ve gider karşıl ıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
-

2-Diğer borç ve gider.karşılıklan 
F-Gelecek yıl lara ait gel ir ler ve g ider t a h a k k u k l a n 
G- Diğer uzun vadel i yabancı kaynaklar 

- -

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 160.991 125.316 
III- O z kaynaklar 

A - Ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - Sermaye 
2 - Ödenmemiş sermaye (-) 
3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

2.179 
2.179 

2.179 
2.179 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 
B- S e r m a y e Yedekler i 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 

471 471 

5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 

1 - Yasal yedekler 
2 - Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - G e ç m i ş yıl lar kârları 
E- G e ç m i ş yıllar z a r a r l a n ( - ) 
F- D ö n e m net k â n (zararı ) 

103.975 
(125.414) 

(208) 
(21.855) 

70 
Ö z kaynaklar toplamı i l 8 .9971 (19.135) 

Pasif (kaynaklar) toplamı 143.543 106.952 
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Tasfiye Halindeki Damızlık ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
1998 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki Dönem Cari Dönem 

Milyon TL Milyon TL 

'A- Brüt satışlar - - 9.079 

B- Satış indirimleri (-) - -

C- Net satışlar - - 9.079 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kan ve zaran - - 9.079 

E- Faaliyet giderleri (-) 2.065 1.285 

Faaliyet kân veya zararı (2.065) 7.794 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 17.895 1.050 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) - • 

H- Finansman giderleri (-) 15.899 8.751 

Olağan zarar 1.996 7.701 

1- Olağandışı gelir ve karlar 80 -

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kan 11 93 

K- Dönem karı vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 220 23 

Dönem net kan 209 70 
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SAYI: 30 
T.H. DAMIZLIK İNEK VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 1999 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 1999 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 07/05/2008 tarihli 17'nci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nun 276. maddesinde yer alan anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 
hükümleri çerçevesinde, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

Şirket'in kuruluşunda, sermayesi 80 milyon lira belirlenmiş ve tamamı ödenmiştir. 
Daha sonraki yıllarda yeniden değerleme artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye 2.179 
milyon liraya yükseltilmiştir. Şirket'in 24.02.1976 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanan Ana Sözleşmesi'nin bazı maddeleri, daha sonraki yıllarda tadil edilmiştir. 

Şirket 250 ton/gün kapasiteli üretim tesislerinde, İstanbul çevresi Adapazan ve 
Trakya'da kurduğu süt toplama merkezleri vasıtası ile gerekli ham sütü toplamak suretiyle 
1984 yılında deneme üretimine başlamış, Mart 1985 ayında da sürekli üretime geçmiştir. 
Başlangıçta pastörize süte ağırlık verilerek, günde 50 ila 150 ton arasında değişen miktarlarda 
süt işlenmiştir. Yeni teknoloji ile kurulan tesislerde üretilen ürünlerin kalitesi piyasada beğeni 
kazanmıştır. Ancak, ürünlerine talep olmasına rağmen Şirket 1985-1986 yıllarında 
faaliyetlerini zararla kapatmıştır. Bunun üzerine Disütaş üretim faaliyetlerini 1987 yılının 
ortalarında, Şirket'in bulunduğu zor durumdan kurtuluşu için ilgili mercilere başvurulmuşsa 
da olumlu sonuç alınamamış ve üretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Şirket ile iştiraki olan ALACA-Hayvancılık Organizasyon ve Yatınm A.Ş. T. Emlak 
Bankası A.Ş. garantörlüğünde Avrupa İskan Fonu'ndan aldıkları krediyi de geri 
ödeyememişlerdir. Bunun üzerine her iki Şirket Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.10.1989 
tarih ve 89/T-84 sayılı karan ile T. Emlak Bankası A.Ş.'nin iştiraki haline getirilmiştir. 

Bilahare Şirket'in, T. Emlak Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarını ödemek amacıyla 
önce arazi ve arsalan elden çıkarılmış, üretim tesisleri de 01.05.1991 tarihinde yapılan bir 
protokol ile Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ne, Gülüm Süt tescili adı da 1993 yılında 
Mis-Süt A.Ş.'ne 1.231 milyon liraya satılmıştır. 
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Şirket'in üretim tesislerinin satışına ilişkin protokol ekinde Şirket'in satış bedeli 
56.313,7 milyon lira olarak belirlenmiş ve Mayıs 1999 ayma kadar vadelendirmek suretiyle 
254.211,3 milyon liralık faiz hesaplanmıştır. Disütaş bu alacaklarının hepsini tahsil etmiştir. 

Hukuki statüsünü koruyan, ancak üretim tesisleri ile taşınmazlarının tamamının 
satılması nedeniyle Ana Sözleşme'de yer alan amaçları gerçekleştirme imkanı kalmayan 
Şirket'in 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler Ölçü 1995 1996 1997 1998 1999 
Son iki 

yıl farkı 
Artış veya 
Azalış % 

Esas Sermaye Milyon TL 2.179 2.179 2.179 2 .179 2 .179 - -

ö d e n m i ş sermaye 2 .179 2.179 2 .179 2.179 2 .179 - -

Yabancı kaynaklar 222 .046 184.959 162.541 126.087 19.752 (106.335) (84) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 42 .884 18.923 18.998 19.153 19.411 (276) (D 

Faiz ve komisyon giderleri 4 .566 - 15.900 8.751 - (8 .751) (100) 

Sabit kıymetler (Edinme değeri) 483 771 771 134 6 (128) (96) 

Birikmiş .amortismanlar 222 594 594 637 - (637) (100) 

İştiraklere yatırılan sermaye 4 6 4 6 180 180 - (180) (100) 

İştiraklerden alınan kar payı 35 31 121 132 I (131) (100) 

Personel sayısı Adet 1 1 1 - - - -

Personel için yapılan tüm Giderler Milyon TL 990 1.306 976 - - - -

Faaliyet Kan veya Zaran (2 .528) (2 .727) (2 .065) 1.285 ( 3 . U 5 ) 4 .400 342 

Dönem Kan veya Zararı 27 .242 23.817 10 93 985 892 956 

Bilanço Zaran 45 .255 21.439 21 .648 21 .785 21 .590 (195) (D 

DİSÜTAŞ tasfiye süreci içinde üretim tesislerini Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi 
A.Ş.'ye vadeli olarak satılmış, bu satıştan doğan alacağını ise kredi borcuna mahsup edilmek 
üzere T. Emlak Bankası A.Ş. lehine temlik etmiştir. 

Şirket, Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'den olan alacağını yıl içinde tahsil 
etmiştir. 

Ancak Şirket'in 1986 yılında ithal ettiği malzemelerin KDV ile ilgili olarak verdiği 
teminat mektuplannın Gümrük İdaresi'nden geri alınması yapılan girişimlere rağmen 
mümkün olmamıştır. 
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II. İDARİ BÜNYE 

A-Mevzuat: 

Tasfiye halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) anonim 
şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 276. maddesi 
hükümleri çerçevesinde, Ana sözleşmesi 24.02.1976 tarih ve 326 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi'nde yayımlanarak, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

B-Teşkilat: 

Şirket 1987 yılında faaliyetlerini durdurmuş 1991 yılında üretim tesislerinin tamamı 
satılmış, 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısı'nda da tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. halka açık bir Şirket 
olarak kurulmuş olup, en üst karar organı Genel Kurul'dur. Şirket'in % 93.70 oranında payı 
ile en büyük hissedarı olan T. Emlak Bankası A.Ş. dışında % 6.30 oranında paya sahip 500 
ortağı bulunmaktadır. 

Şirket, en büyük hissedarı olan T. Emlak Bankası A.Ş. bünyesinde seçilen ve üç 
kişiden oluşan Tasfiye Kurulu tarafından yönetilmektedir. Ana statüsü uyannca bir de 
denetçisi bulunmaktadır. 

DİSÜTAŞ'ın bir teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak hukuki statüsü devam ettiğinden, 
muhasebe ve tasfiye işlemleri ile diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 
muhasebe işlemlerini yürütmek üzere bir muhasebe ve müşavirlik firması ile anlaşma 
yapılmıştır. Şirket'in yönetim ve tasfiye işleri ise Tasfiye Kurulu tarafından yürütülmüştür. 

C- Personel durumu: 
1-Personel kadrolan: 

Şirket'te 1999 yılında kadrolu personel çalışmamıştır. Kuruluş'un tasfiye işlemleri ve 
diğer işleri Tasfiye Kurulu'nun sorumluluğunda T. Emlak Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü 
tarafından yürütülmüştür. 

2- Personele yapılan harcamalar: 

Şirket'te Tasfiye Kurulu üyelerine 10.02.1995 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında alman kararla ücret ödenmemesi kararlaştınlmıştır. 

Şirketin kadrolu personeli de bulunmadığından 1999 yılında personel harcaması 
yapılmamıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

DİSÜTAŞ' ın tasfiye işlemleri sonuçlanmış olduğundan ayrıca geçmiş yıl zararları 
nedeniyle öz kaynaklannın tamamını yitirmiş bulunduğundan mali bünye incelemesi 
yapılmamıştır. 
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IV. BİLANÇO 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 1998 yılı bilançosu 
ve Gelir Tablosu Şirket Tasfiye Kurulu'nun 31.03.2000 tarih ve 2000/1 sayılı karan ile kabul 
edilmiştir. 

Ancak Şirket'in 1999 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 1996, 1997 ve 1998 yıllannda da 
olduğu gibi 1999 yılına ait Genel Kurul Toplantısı da yapılamadığından Kuruluşun en üst 
organı tarafından onaylanmamıştır. 

V. GELİR TABLOSU 
DİSÜTAŞ'ın herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Şirketin esas faaliyeti 

tasfiye işlemlerini yürütmek T. Emlak Bankası A.Ş.'ye temlik ettiği Toros Gübre ve Kimya 
Endüstrisi A.Ş.'den olan üretim tesislerinin satışından doğan vadeli alacağının tahsili ile 
bunun Banka borçlarına mahsubunu izlemek ve bu konudaki işlemleri yapmakla sınırlı 
kalmaktadır. 

Kuruluş'un gelir ve kârlannı esas itibariyle faiz gelirleri oluşturmaktadır. Cari yılda 
taşıt satışından sağlanan kânn da etkisiyle DİSÜTAŞ 1999 yılında toplam 4.136.637 bin lira 
tutannda gelir elde edilmiştir. 

Buna karşılık 3.115.724 bin lira genel yönetim gideri harcaması olmuş, 36.799 bin lira 
tutannda da diğer olağan gider ve zararlan oluşturmuştur. 

Neticede DİSÜTAŞ'ın 4.136.637 bin lira tutarındaki gelir ve kânndan 3.151.524 bin 
lira tutanndaki gider ve zararlannın düşülmesinden sonra kalan 984.113 bin lira Şirket'in 
dönem kân olmaktadır. 

VI. ÖNERİLER: 
Şirket'in tasfiye işlemlerine başlanılması nedeniyle raporda herhangi bir öneriye yer 

verilmemiştir. 

SONUÇ: 
Tasfiye Halinde Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ'ın) Tasfiye 

Kurulu'nun 31.03.2000 tarih ve 2000/1 sayılı karan ile kabul edilen 1999 yılı bilançosu 
984.113 bin Türk Lirası dönem kârı ile kapanan Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
1999 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
önceki dönem 

Milyon TL 

Cari dönem 

Milyon TL 

I-Dönen varl ık lar 
A-Haz ır dğer ler - 90 68 
B - M e n k u l k ıymet ler 1.334 -

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
C-Ticari a lacaklar 104.986 -

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - - - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - - - -

D-Diğer a lacaklar 127 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - - - -

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
2-Verilen sipariş avansları - - - -

F-Yıllara yaygın inşaat ve onar ım maliyet i - - - -
G-Gelecek aylara ait g iderler ve gelir tahakkuklar ı - 88 - -
H-Diğer dönen varl ık lar - 33 - 140 

D ö n e n varl ıklar top lamı - 106.531 - 335 
II -Duran varl ıklar 
A-Ticari a lacaklar 93 -

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - -

B-Diğer a lacaklar 433 - -
1-Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (433) -

C-Mali duran varl ık lar - -
1-Bağlı menkul kıymetler 351 -
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı. (-) - -
3-İştirakler 240 -
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) (59) -
5-İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) - -
6- Bağlı ortaklıklar - -
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) - -
8- Bağlı ortaklık serma. paylan değer düşük, karşılığı (-) - -
9- Diğer mali duran varlıklar - -
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) - -

D-Maddi d u r a n varl ık lar 134 6 

1 -Maddi duran varlık(brüt) 771 6 
2-Birikmiş amortismanlar(-) (594) -
3-Yapılmakta olan yatınmlar - -
4-Verilen sipariş avanslan - -

E-Maddi o l m a y a n d u r a n varl ıklar - -
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 2 -
2-Birikmiş amortismanlar(-) 2 -
3-Verilen avanslar - -

F-Özel t ü k e n m e y e tabi varl ıklar - -
G-Gelecek aylara ait g iderler ve gel ir t a h a k k u k l a n 13 -
H-Diğer d u r a n varl ık lar - -

D u r a n varl ık toplamı 
Akt i f (varlıklar) toplamı 

421 6 D u r a n varl ık toplamı 
Akt i f (varlıklar) toplamı 106.952 341 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.(DİSÜTAŞ) 

1999 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

Milyon TL 
Cari dönem 
Milyon TL 

I-Kısa vadel i yabancı kaynaklar 
A - Mali borç lar 

1 -Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal.(-) 
B - Ticari borç lar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
64 64 198 198 

C - Diğer borç lar 
1 -Diğer senetleri reeskontu (-) 

7 -

D - Al ınan avanslar - -
E - Yıl lara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlü lük ler 
G- Borç ve d iğer karşıl ıkları 

1 -Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm. karş. 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

Yükümlülükleri (-) 

23 

633 
23 

828 
715 

30 
113 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve g ider tahakkukları 
İ-Diğer kısa vadel i yabancı kaynaklar 

44 -

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 771 341 

I l -Uzun vadel i yabancı kaynaklar 
A- Mali Borç lar 

1-Ertelenmiş finan. kiralama borç. maliyetleri (-) 
B- Ticari Borç lar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

125.316 19.411 

C- Diğer borç lar 
1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

-

D - Al ınan avanslar - -
E- Borç ve g ider karş ı l ık lan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider.karşılıklan 

F-Gelecek yı l lara ait gelirler ve g ider t a h a k k u k l a n 
G- Diğer u z u n vadeli yabancı kaynaklar 

- -

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 125.316 19.411 

III- Ö z kaynaklar 
A- Ö d e n m i ş sermaye 

1 - Sermaye 
2 - ö d e n m e m i ş sermaye (-) 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

2.179 
2.179 

2.179 
2.179 

B - S e r m a y e Yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kârlan 

471 

5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 

1 - Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - G e ç m i ş yı l lar kârları 
E - G e ç m i ş yıl lar zararları ( - ) 
F - D ö n e m net k â n ( z a r a n ) 

(21.855) 
70 

70 
(21.816) 

156 
Öz kaynaklar toplamı 09 .135) (19.411) 

Pasif (kaynaklar) toplamı 106.952 341 
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Tasfiye Halindeki Damızlık ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
1999 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki Dönem Cari Dönem 

Milyon TL Milyon TL 

A- Brüt satışlar 9.079 -

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 9.079 -

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı ve zararı 9.079 -

E- Faaliyet giderleri (-) 1.285 3.116 

Faaliyet kân veya zaran 7.794 (3.116) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 1.050 2.717 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) • (36) 

H- Finansman giderleri (-) (8.751) 

Olağan zarar (7.701) (435) 

1- Olağandışı gelir ve karlar - 1.419 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı ve zaran 93 984 

K- Dönem karı vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 23 828 

Dönem net karı 70 156 
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SAYI: 31 
T.H. DAMIZLIK İNEK VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2000 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 2000 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 07/05/2008 tarihli 17'nci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nun 276. maddesinde yer alan anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 
hükümleri çerçevesinde, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

Şirket'in kuruluşunda, sermayesi 80 milyon lira belirlenmiş ve tamamı ödenmiştir. 
Daha sonraki yıllarda yeniden değerleme artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye 2.179 
milyon lira'ya yükseltilmiştir. Şirket'in 24.02.1976 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanan Ana Sözleşmesi'nin bazı maddeleri, daha sonraki yıllarda tadil edilmiştir. 

Şirket 250 ton/gün kapasiteli üretim tesislerinde, İstanbul çevresi Adapazan ve 
Trakya'da kurduğu süt toplama merkezleri vasıtası ile gerekli ham sütü toplamak suretiyle 
1984 yılında deneme üretimine başlamış, Mart 1985 ayında da sürekli üretime geçmiştir. 
Başlangıçta pastörize süte ağırlık verilerek, günde 50 ila 150 ton arasında değişen miktarlarda 
süt işlenmiştir. Yeni teknoloji ile kurulan tesislerde üretilen ürünlerin kalitesi piyasada beğeni 
kazanmıştır. Ancak, ürünlerine talep olmasına rağmen Şirket 1985-1986 yıllarında 
faaliyetlerini zararla kapatmıştır. Bunun üzerine DİSÜTAŞ üretim faaliyetlerini 1987 yılının 
ortalarında, Şirket'in bulunduğu zor durumdan kurtuluşu için ilgili mercilere başvurulmuşsa 
da olumlu sonuç alınamamış ve üretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Şirket ile iştiraki olan ALACA-Hayvancılık Organizasyon ve Yatırım A.Ş. T. Emlak 
Bankası A.Ş. garantörlüğünde Avrupa İskan Fonu'ndan aldıkları krediyi de geri 
ödeyememişlerdir. Bunun üzerine her iki Şirket Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.10.1989 
tarih ve 89/T-84 sayılı karan ile T.Emlak Bankası A.Ş.'nin iştiraki haline getirilmiştir. 

Bilahare Şirket'in, T.Emlak Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarını ödemek amacıyla 
önce arazi ve arsaları elden çıkarılmış, üretim tesisleri de 01.05.1991 tarihinde yapılan bir 
protokol ile Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ne, Gülüm Süt tescili adı da 1993 yılında 
Mis-Süt A.Ş.'ne 1.231 milyon liraya satılmıştır. 
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Şirket'in üretim tesislerinin satışına ilişkin protokol ekinde Şirket'in satış bedeli 
56.313,7 milyon lira olarak belirlenmiş ve Mayıs 1999 ayına kadar vadelendirmek suretiyle 
254.211,3 milyon lira'lık faiz hesaplanmıştır. Disütaş bu alacaklarının hepsini tahsil etmiştir. 

Hukuki statüsünü koruyan, ancak üretim tesisleri ile taşınmazlarının tamamının 
satılması nedeniyle Ana Sözleşme'de yer alan amaçlan gerçekleştirme imkanı kalmayan 
Şirket'in 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Toplu bilgi ler ö l ç ü 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 
Son iki 

yıl farkı 
Artış veya 
Azalış % 

Esas Sermaye Milyon TL 2.179 2 .179 2 .179 2.179 2 .179 - -

ö d e n m i ş sermaye 2 .179 2.179 2.179 2.179 2 .179 - -

Yabancı kaynaklar 184.959 162.541 126.087 19.752 20 .942 1.190 6 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 18.923 18.998 19.153 19.411 20.585 1.174 6 

Faiz ve komisyon giderleri - 15.900 8.751 - - -

Sabit kıymetler (Edinme değeri) 771 771 134 6 - 6 100 

Birikmiş .amortismanlar 594 594 637 - - - -

İştiraklere yatırılan sermaye 4 6 180 - - - -

İştiraklerden alınan kar payı « 31 121 1 - - -

Personel sayısı Adet 1 1 - - - - -

Personel için yapılan tüm Giderler Milyon TL 1.306 976 - - - - -

Faaliyet Kan veya Zaran (2 .727) (2 .065) 1.285 (3 .115) (1-457) (1 .658) 52 

Dönem Kan veya Zaran 23.817 10 93 985 (1 .174) 2 .159 219 

Bilanço Zaran 21 .439 21 .648 21 .785 21 .590 22 .764 1.174 5 

2000 yılında tasfiye sürecinde olan DİSÜTAŞ'ın üretim tesisleri satıldığından 
herhangi bir üretim faaliyeti olmamıştır. 

Yıl içinde tasfiye işlemleri çalışmalannı sürdüren Tasfiye Kurulu, satış sorunu olan 
Karacabey'deki arsayı T. Emlak Bank'a satmıştır. 

Şirket'in 1986 yılında ithal ettiği malzemelerin ertelenen katma değer vergilerinin 
teminat olarak Gümrük İdareleri'ne verdiği teminat mektuplannın gereği alınmasıyla ilgili 
girişimlerde 2001 yılında sonuçlandınlmıştır. 
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Ayrıca Şirket'in ödeme gücü olmadığından T. Emlak Bankası Yönetim Kurulu aldığı 
26.04.2000 tarih ve 10 sayılı kararla Disütaş'tan olan alacaklarının tahsilinden vazgeçmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE 

A- Mevzuat: 
DİSÜTAŞ -Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. 6762 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 276.maddesi hükmüne dayanarak 
24.02.1976 tarihinde kurulmuş bir anonim şirket olup, merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in amaç 
ve görevleri ile yönetim vb. hususları içeren Ana Sözleşmesi 24.02.1976 tarih ve 326 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

B-Teşkilat: 

Şirket 1987 yılında faaliyetlerini durdurmuş 1991 yılında üretim tesislerinin tamamı 
satılmış, 10.02.1995 tarihinde yapılan olağan Genel Toplantısında da tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. halka açık bir şirket 
olarak kurulmuş olup, en üst karar organı Genel KuruPdur. Şirket'in % 93.70 oranında payı 
ile en büyük hissedarı olan T. Emlak Bankası A.Ş. dışında % 6.30 oranında paya sahip 500 
ortağı bulunmaktadır. 

C- Personel durumu: 

1-Personel kadroları: 

Şirket'te 2000 yılında kadrolu personel çalışmamıştır. Kuruluş'un tasfiye işlemleri ve 
diğer işleri Tasfiye Kurulu'nun sorumluluğunda tasfiye halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. 
İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 

2- Personele yapılan harcamalar: 

Şirket'te Tasfiye Kurulu üyelerine 10.02.1995 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında alınan kararla ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. 

Şirketin kadrolu personeli de bulunmadığından 2000 yılında personel harcaması 
yapılmamıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

DİSÜTAŞ 'ın tasfiye işlemleri sonuçlanmış olduğundan ayrıca geçmiş yıl zararları 
nedeniyle öz kaynaklarının tamamını yitirmiş bulunduğundan mali bünye incelemesi 
yapılmamıştır. 

IV. BİLANÇO 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 2000 yılı bilançosu 
ve Gelir Tablosu Şirket Tasfiye Kurulu'nun 30.03.2001 tarih ve 2001/1 sayılı karan ve 
03.07.2001 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla onaylanmıştır 

Aynca bu Genel Kurul Toplantısında 1996, 1997, 1998, 1999 yıllan ile 01.01.2001-
31.05.2001 dönemi bilançoları ve gelir tablolan onaylanmıştır. 

V. GELİR TABLOSU 

DİSÜTAŞ'ın faaliyet döneminde herhangi bir üretim faaliyeti olmamıştır. Şirketin 
esas faaliyeti tasfiye işlerini yürütmek, mevzuat gereği muhasebe kayıtlannı tutmak, yasal 
mükellefiyetlerini yerine getirmekle sınırlı kalmıştır. 
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Kuruluş'un 2000 yılı döneminde esas itibariyle tarla satışından sağlanan 283.648 bin 
lira tutanndaki satış kânna karşılık 1.457.656 bin lira tutannda faaliyet gideri-genel yönetim 
gideri olmuştur. Ayrıca Şirket'in 15 bin liralık olağan gelir ve kârlara karşılık, 101 bin lira 
tutannda olağan gider ve zararı olmuştur. Bu gelir ve giderlerin neticesinde DİSÜTAŞ 
dönemi 1.174.094 bin lira dönem zararı ile kapanmıştır. 

VI. ÖNERİLER: 

Şirket'in tasfiye işlemlerine başlanılması nedeniyle raporda herhangi bir öneriye yer 
verilmemiştir. 

SONUÇ: 
Tasfiye Halinde Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ'ın) 03.07.2001 
tarihinde yapılan Kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2000 yılı bilançosu ve 1.174.094 bin 
lira dönem zaran ile kapanan Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
2000 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

Milyon TL 

Cari dönem 

Milyon TL 

l -Dönen varl ıklar 
A - H a z ı r dğer ler - 68 58 
B - M e n k u l k ıymet ler 

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
C-Ticari a lacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - - - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - - - -

D-Diğer a lacaklar 127 -
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı (-) - - - -

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
2-Verilen sipariş avansları - - - -

F-Yıllara yaygın inşaat ve o n a n m maliyet i - - - -
G-Gelecek aylara ait g ider ler ve gel ir t a h a k k u k l a n - - -
H-Diğer dönen varl ık lar - 140 - 299 
Dönen varl ıklar toplamı - 335 - 357 

I l - D u r a n varl ıklar 
A-Ticar i a lacaklar - -

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - -

B-Diğer alacaklar - -
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - -

C-Mali d u r a n varl ıklar - -
1-Bağlı menkul kıymetler - -
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı. (-) - -
3-İştirakler - -
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) - -
S-İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) - -
6- Bağlı ortaklıklar - -
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) - -
8- Bağlı ortaklık serma. paylan değer düşük, karşılığı (-) - -
9- Diğer mali duran varlıklar - -
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) - -

D - M a d d i duran varl ıklar 6 -
1-Maddi duran varlık(brüt) - -
2-Birikmiş amortismanlar^-) - -
3-Yapılmakta olan yatınmlar - -
4-Verilen sipariş avanstan - -

E - M a d d i o lmayan duran varl ıklar - -
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) - -
2-Birikmiş amortismanlar(-) - -
3-Verilen avanslar - -

F-Özel t ü k e n m e y e tabi varl ıklar - -
G-Gelecek aylara ait g iderler ve gel ir t a h a k k u k l a n - -
H-Diğer duran varl ıklar - -

D u r a n varl ık toplamı 
Akt i f (varlıklar) toplamı 

6 -D u r a n varl ık toplamı 
Akt i f (varlıklar) toplamı 341 357 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.(DİSÜTAŞ) 

2000 yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
öncek i dönem 

Milyon TL 
Cari dönem 
Milyon TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A- Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal.(-) 
B- Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
198 

-

C- Diğer borçlar 
l -Diğer senetleri reeskontu (-) 

- 1.520 

D - Al ınan avanslar - -
E- Yıl lara yaygın inşaat ve o n a n m hak edişleri 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve d iğer karşıl ıkları 

1 -Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm. karş. 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

Yükümlülükleri (-) 

828 
715 

30 
113 

11 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar ı 
1-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

- -

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 341 1.531 
II-Uzun vadel i yabanc ı kaynaklar 

A - Mal i Borç lar 
1-Ertelenmiş finan. kiralama borç. maliyetleri (-) 

B- Ticari Borç lar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

19.411 19.411 

C - Diğer borçlar 
1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

- -

D - Al ınan avanslar - -
E- Borç ve g ider karşıl ıkları 

1 -Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider.karşılıkları 

F-Gelecek yı l lara ait gelirler ve g ider t a h a k k u k l a n 
G- Diğer uzun vadel i yabancı kaynaklar 

- -

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 19.411 19.411 
III- Ö z kaynaklar 

A- Ö d e n m i ş sermaye 
1 - Sermaye 
2 - Ödenmemiş sermaye (-) 
3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

2.179 
2.179 

2.179 
2.179 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 
B- S e r m a y e Yedekleri 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 

- -

5- Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekler i 

1 - Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kâr yedekleri 
5- ö z e l fonlar 

D - G e ç m i ş yı l lar kârları 
E - G e ç m i ş yı l lar zararları ( - ) 
F- D ö n e m net k â n (zararı) 

70 
(21.816) 

156 

226 
(22.816) 

(1.174) 
Ö z kaynaklar toplamı 19.411 (20.585) 

Pasif (kaynaklar) toplamı 341 357 
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Tasfiye Halindeki Damızlık ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
2000 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki Dönem 

Milyon TL 

Cari Dönemi 

Milyon TL 

A - Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C - N e t satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

-

-

Brüt satış k a n v e z a r a n - -

E- Faal iyet giderleri (-) 3 . 1 1 6 1.457 

Faal iyet kân v e y a zararı ( 3 . 1 1 6 ) 1.457 

F- Diğer faal iyet lerden olağan 

Gelir v e karlar 

G - Diğer faal iyet lerden olağan 

gider v e zarar lar (-) 

H - F i n a n s m a n giderleri (-) 

2 . 7 1 7 

( 3 6 ) 

-

Olağan zarar 4 3 5 1.457 

1- Olağandışı gelir v e karlar 

J - Olağandışı gider ve zarar lar (-) 

1 .419 2 8 3 

Dönem k a n ve z a r a n 9 8 4 ( 1 . 1 7 4 ) 

K- Dönem k a n vergi v e diğer 

Y a s a l yükümlülük karşılığı (-) 8 2 8 -

Dönem net kan ve zararı 156 ( 1 . 1 7 4 ) 
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SAYI: 32 
T.H. DAMIZLIK İNEK VE SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 

01.01.2001-31.05.2001 DÖNEMİNE AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2001-31.05.2001 dönemine ait 
hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, 
Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 07/05/2008 tarihli 17'nci 
birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim 
görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen 
cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nun 276.maddesinde yer alan anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 
hükümleri çerçevesinde, merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. 

Şirket'in kuruluşunda, sermayesi 80 YTL. belirlenmiş ve tamamı ödenmiştir. Daha 
sonraki yıllarda yeniden değerleme artış fonunun sermayeye ilavesi ile sermaye 2.179 
YTL.'ye yükseltilmiştir. Şirket'in 24.02.1976 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan 
Ana Sözleşmesi'nin bazı maddeleri, daha sonraki yıllarda tadil edilmiştir. 

Şirket 250 ton/gün kapasiteli üretim tesislerinde, İstanbul çevresi Adapazan ve 
Trakya'da kurduğu süt toplama merkezleri vasıtası ile gerekli ham sütü toplamak suretiyle 
1984 yılında deneme üretimine başlamış, Mart 1985 ayında da sürekli üretime geçmiştir. 
Başlangıçta pastörize süte ağırlık verilerek, günde 50 ila 150 ton arasında değişen miktarlarda 
süt işlenmiştir. Yeni teknoloji ile kurulan tesislerde üretilen ürünlerin kalitesi piyasada beğeni 
kazanmıştır. Ancak, ürünlerine talep olmasına rağmen Şirket 1985-1986 yıllarında 
faaliyetlerini zararla kapatmıştır. Bunun üzerine Disütaş üretim faaliyetlerini 1987 yılının 
ortalarında, Şirket'in bulunduğu zor durumdan kurtuluşu için ilgili mercilere başvurulmuşsa 
da olumlu sonuç alınamamış ve üretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Şirket ile iştiraki olan ALACA-Hayvancılık Organizasyon ve Yatırım A.Ş. T.Emlak 
Bankası A.Ş. garantörlüğünde Avrupa İskan Fonu'ndan aldıklan krediyi de geri 
ödeyememişlerdir. Bunun üzerine her iki Şirket Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.10.1989 
tarih ve 89/T-84 sayılı kararı ile T.Emlak Bankası A.Ş.'nin iştiraki haline getirilmiştir. 

Bilahare Şirket'in, T.Emlak Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarını ödemek amacıyla 
önce arazi ve arsaları elden çıkarılmış, üretim tesisleri de 01.05.1991 tarihinde yapılan bir 
protokol ile Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ne, Gülüm Süt tescili adı da 1993 yılında 
Mis-Süt A.Ş.'ne 1.231 YTL.'ye satılmıştır. 
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Şirket'in üretim tesislerinin satışına ilişkin protokol ekinde Şirket'in satış bedeli 
56.313,7 YTL. olarak belirlenmiş ve Mayıs 1999 ayına kadar vadelendirmek suretiyle 
254.211,3 YTL.'lik faiz hesaplanmıştır. Disütaş bu alacaklarının hepsini tahsil etmiştir. 

Hukuki statüsünü koruyan, ancak üretim tesisleri ile taşınmazlarının tamamının 
satılması nedeniyle Ana Sözleşme'de yer alan amaçlan gerçekleştirme imkanı kalmayan 
Şirket'in 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Toplu bilgi ler ö l ç ü 1997 1998 1999 2 0 0 0 

1.1.2001-

31.05.2001 

Dönemi 

Esas Sermaye YTL 2 .179 2.179 2 . 1 7 9 2 .179 2 .179 

Ödenmiş sermaye « 2.179 2 .179 2 .179 2 .179 2 .179 

Yabancı kaynaklar 162.541 126.087 19 .752 20 . .942 7 .282 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar 18.998 19.135 19.411 20 .585 7.259 

Faiz vc komisyon giderleri 15.900 8.751 - - -

Sabit kıymetler (Edinme değeri) 771 134 6 - -

Birikmiş .amortismanlar 594 637 - - -

İştiraklere yatırılan sermaye 180 180 - - -

İştiraklerden alınan kar payı 121 132 1 - -

Personel sayısı Adet 1 - - - -

Personel için yapılan tüm Giderler YTL 976 - - - -

Faaliyet Kan veya Zararı YTL (2 .065) 1.285 (3 .115) (1-457) (75) 

Dönem Kan veya Zaran 10 93 985 (1-174) 19.348 

Bilanço Zaran 21 .648 21 .785 2 1 . 5 9 0 22 .764 9.137 

10.02.1995 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında şirketin tasfiyesine karar 
verilerek üç kişilik tasfiye kurulu oluşturulmuştur. Tasfiye karan 09.03.1995 tarihli Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayınlanarak prosüdür başlatılmıştır. Türk Ticaret Kanununun 438. 
maddesi uyannca şirketten borçlu veya alacaklı kişilerin başvuru süresi olan bir yıllık 
bekleme süresi 04.05.1996 tarihinde sona ermiş, bir başvuru olmadığı görülmüştür. 

Şirketin üretim tesislerinin satışına ilişkin olarak yapılan protokol ekinde yer alan 
ödeme planına göre altı aylık vadelerle Torostahsil Gübre ve Kimya Endüstri A.Ş.'den tahsil 
edile ana para ve fayizleri temlik sözleşmesi uyannca T. Emlak Bankası A.Ş.'ye aktarmaktan 
başka faaliyeti bulunmayan şirketin, satış bedelinin tamamı Mayıs 1999 ayında tahsil edilmiş 
olacaktır. 
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat: 
DİSÜTAŞ -Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. 6762 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin 276.maddesi hükmüne dayanarak 
24.02.1976 tarihinde kurulmuş bir anonim şirket olup, merkezi İstanbul'dadır. Şirket'in amaç 
ve görevleri ile yönetim vb. hususları içeren Ana Sözleşmesi 24.02.1976 tarih ve 326 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

Şirket'in 03.07.2001 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 31.05.2001 tarihi 
itibariyle tasfiye karan alınmış ve kararın tescili ile de tasfiye işlemlerine başlanmıştır. 

Tasfiyenin sonuçlandırılması açısından; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Tasfiye 
Muamelelerinin Vergi Bakımından incelenmesi" başlıklı 35 inci maddesi; "Tasfiye 
beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurlan muamelelerinin vergi bakımından 
incelenmesini bir talepname ile isterler. 

Talepnamenin verilmesinden itibaren en geç bir ay içinde vergi incelemelerine 
başlanarak aralıksız devam olunur. 

Vergi incelemelerinin bitmesini takiben onbeş gün içinde vergi dairesi neticeyi tasfiye 
memurlanna yazı ile bildirir. Buna göre, Kurumdan aranan vergilerin neticesi alınıncaya 
kadar tasfiye memurlarının 34 üncü maddede yazılı sorumluluğu devam eder." hükmünü 
içerir. 

Bu hüküm gereğince DİSÜTAŞ Tasfiye Kurulu, Kurumun bağlı olduğu Sarıgazi Vergi 
Dairesi Müdürlüğü'ne 27.06.2001 gününde bir yazı ile başvurarak, Kurumlar Vergisi'nin 35 
inci maddesi gereğince tasfiye muamelelerinin vergi bakımından incelenmesi talebinde 
bulunmuştur. Daha sonra adı geçen vergi dairesi incelemenin yapılması için İstanbul 
Defterdarlığı İhbar Denetim Koordinasyon Müdürlüğü'ne 09.04.2003 tarihinde yazı 
yazmıştır. 

Kurumlar Vergisi açısından uzun süreden beri sonuçlanmamış olan inceleme 
tamamlanarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 12.02.2007 tarih ve 
B.07.l.GİB.0.03/49/4924-82 sayılı yazısı ile şirketin kurumlar vergisi yönünden incelendiği, 
tenkidi gerektiren bir husus bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiştir. 

B-Teşkilat: 
Şirket 1987 yılında faaliyetlerini durdurmuş 1991 yılında üretim tesislerinin tamamı 

satılmış, 10.02.1995 tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısı'nda da tasfiyesine karar 
verilmiştir. 

Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. halka açık bir Şirket 
olarak kurulmuş olup, en üst karar organı Genel Kurul'dur. Şirket'in % 93.70 oranında payı 
ile en büyük hissedan olan T. Emlak Bankası A.Ş. dışında % 6.30 oranında paya sahip 500 
ortağı bulunmaktadır. 

Şirket, en büyük hissedarı olan T. Emlak Bankası A.Ş. bünyesinde seçilen ve üç 
kişiden oluşan Tasfiye Kurulu tarafından yönetilmektedir. Ana statüsü uyannca bir de 
denetçisi buİunmaktadır. 

DİSÜTAŞ'ın bir teşkilatı bulunmamaktadır. Ancak hukuki statüsü devam ettiğinden, 
muhasebe ve tasfiye işlemleri ile diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 
muhasebe işlemlerini yürütmek üzere bir muhasebe ve müşavirlik firması ile anlaşma 
yapılmıştır. Şirket'in yönetim ve tasfiye işleri ise Tasfiye Kurulu tarafından yürütülmüştür. 

C- Personel durumu: 
1-Personel kadrolan: 
Şirket'te 2001 yılında kadrolu personel çalışmamıştır. Kuruluş'un tasfiye işlemleri ve 

diğer işleri Tasfiye Kurulu'nun sorumluluğunda tasfiye halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. 
İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 

- 5 1 5 -



2- Personele yapılan harcamalar: 
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Şirket'te Tasfiye Kurulu üyelerine 10.02.1995 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında alınan kararla ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır. 

Şirketin kadrolu personeli de bulunmadığından 2001 yılında personel harcaması 
yapılmamıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

DİSÜTAŞ 'ın tasfiye işlemleri sonuçlanmış olduğundan ayrıca geçmiş yıl zararları 
nedeniyle öz kaynaklannın tamamını yitirmiş bulunduğundan mali bünye incelemesi 
yapılmamıştır. 

IV. BİLANÇO 

Şirket'te muhasebe işlemleri T.C.Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygulamaya 
konulan Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Planına uygun olarak yapılmıştır. 

DİSÜTAŞ'ın muhasebe işlemleri anlaşmalı bir mali müşavirlik ve muhasebe şirketi 
aracılığı ile yerine getirilmiştir. 

Ancak DİSÜTAŞ'ın yönetimi, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye kurulunun 
sekreterya işlerinin yapılmasında T.Emlak Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü 
görevlendirilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın 10.02.1995 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket'in 
tasfiyesine karar verildiği gibi TTK'nın ilana ilişkin 448.maddesi hükümlerine uyularak 
Şirket'e borçlu ve alacaklı olanların başvuruda bulunmaları ilanla istenmiş; başvuru süresi 
olan bir yıllık bekleme süresinin bittiği 04.04.1996 tarihine kadar herhangi bir müracaat 
olmamıştır. 

Bundan sonra tasfiye süreci içinde mahiyeti bilinmeyen veya belgesi olmayan borç ve 
alacakların tamamının tasfiye edildiği tesbit edilmiştir. 

DİSÜTAŞ'ın 01.01.2001 - 31.05.2001 dönemi Bilançosu ve Gelir Tablosu 03.07.2001 
tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. 

V-GELİR TABLOSU 

DİSÜTAŞ'ın herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Şirketin tasfiye işlemleri 
ise 01.01.2001 - 31.05.2001 dönemi içinde sonuçlanmıştır. 

Kuruluş'un bu dönemde genel yönetim giderleri nedeniyle 75 YTL faaliyet zararı 
oluşmuştur. Ancak Emlakbank'a olan 19.412 YTL tutarındaki borcun gelir kaydedilerek 
tasfiye edilmesi nedeniyle DİSÜTAŞ dönemi 19.348 YTL dönem kan ile kapatmıştır. 

VI. ÖNERİLER : 

Şirket'in tasfiye işlemlerinin tamamlanması nedeniyle raporda herhangi bir öneriye 
yer verilmemiştir. 

SONUÇ: 

Tasfiye Halinde Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ'ın) 
03.07.2001 tarihli Tasfiye Sonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda kabul edilen 01.01.2001-
31.05.2001 dönemi kapsayan bilançosu ve 19.348 Yeni Türk Lirası dönem karı ile kapanan 
Gelir Tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 



Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
01.01.2001-31.05.2001 Dönemi Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) Aktif (Varlıklar) 

YTL YTL 

I-Dönen varl ıklar 
A-Haz ır dğer ler - 58 24 
B-Menkul k ıymet ler 

1- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
C-Ticari a lacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - - - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - - - -

D-Diğer a lacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu (-) - - - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - - - -

E-Stoklar 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - -
2-Verilen sipariş avansları - - - -

F-Yıllara yaygın inşaat ve onar ım maliyet i - - - -
C-Ce lecek aylara ait g iderler ve gelir tahakkukları - 299 - -
H-Diğer dönen varl ık lar - - - -

Dönen varl ıklar top lamı - 357 - 24 
II -Duran varl ıklar 
A-Ticari a lacaklar - -

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - -

B-Diğer alacaklar - -
1-Alacak senetleri reeskontu (-) - -
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - -

C-Mali duran varl ık lar - -
1-Bağlı menkul kıymetler - -
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı. (-) - -
3-İştirakler - -
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) - -
5-İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) - -
6- Bağlı ortaklıklar - -
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) - -
8- Bağlı ortaklık serma. payları değer düşük, karşılığı (-) - -
9- Diğer mali duran varlıklar - -
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) - -

D-Maddi duran varl ıklar - -
1 -Maddi duran varlık(brüt) - -
2-Birikmiş amortismanlar^-) - -
3-Yapılmakta olan yatırımlar - -
4-Verilen sipariş avanslan - -

E-Maddi o l m a y a n duran varl ıklar - -
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) - -
2-Birikmiş amortismanlar(-) - -
3-Verilen avanslar - -

F-Özel tükenmeye tabi varl ıklar - -
G-Gelecek aylara ait g iderler ve gelir tahakkukları - -
H-Diğer duran varl ık lar - -

D u r a n varl ık toplamı - -
Akti f (varlıklar) toplamı 357 24 
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Tasfiye Halindeki Damızlık İnek ve Süt Ürünleri Ticaret A.Ş.(DİSÜTAŞ) 

01.01.2001-31.05.2001 Dönemi Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
1-Kısa vadeli yabanc ı kaynaklar 

A- Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma mal.(-) 

B- Ticari borçlar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

- -

C - Diğer borçlar 
1 -Diğer senetleri reeskontu (-) 

1.520 1.262 

D - Al ınan avans lar - -
E- Yıl lara yaygın inşaat ve o n a n m hak edişleri 
F- Ö d e n e c e k vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve d iğer karşı l ıkları 

1 -Dönem kan vergi ve diğ. yasal yüküm. karş. 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

Yükümlülükleri (-) 

11 6.021 

3-Kıdem tazminatı karşılıklan 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
İ-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

- -

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.531 7.283 
II-Uzun vadel i yabancı kaynaklar 

A- Mal i Borç lar 
1-Ertelenmiş fınan. kiralama borç. maliyetleri (-) 

B- Ticari Borç lar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

19.412 

-

C- Diğer borçlar 
1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

- -

D - Al ınan avanslar - -
E- Borç ve g ider karşıl ıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider.karşılıkları 

F-Gelecek yıl lara ait gelirler ve g ider t a h a k k u k l a n 
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - -

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 19.412 -
IH- Ö z kaynaklar 

A- Ö d e n m i ş sermaye 
1- Sermaye 
2 - Ödenmemiş sermaye (-) 
3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

2.179 
2.179 

2.179 
2.179 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 
B - S e r m a y e Yedekler i 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C - K â r yedekleri 
1 - Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıl lar kârları 
E- Geçmiş yı l lar zararları ( - ) 
F- D ö n e m net k â n (zararı) 

226 
(21.817) 

(1.174) 

226 
(22.991) 

13.327 
Ö z kaynaklar toplamı (20.586) (7.259) 

Pasif (kaynaklar) toplamı 357 24 
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Tasfiye Halindeki Damızlık ve Süt Ürünleri A.Ş. (DİSÜTAŞ) 
01.01.2001-31.05.2001 Dönemi Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 2001 yılı 

YTL 

01.01.2001-31.05.2001 Dönemi 

YTL 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

-
-

Brüt satış karı ve zararı - -

E- Faaliyet giderleri (-) 1.458 75 

Faaliyet zaran (1.458) (75) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

Gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

-

12 

Olağan zarar 1.458 63 I 

1- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

284 19.412 

Dönem karı ve zararı (1.174) 19.348 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 6.021 

Dönem net kan ve zararı (1.174) 13.327 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 33 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILI HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 

KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve 
işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 10/04/2008 tarihli 13'üncü birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 

A- Savunma Sanayinin Dünya Ekonomisindeki Yeri: 
Dünyadaki tüm ülkeler sahip oldukları ekonomik ve siyasi güce bağlı olarak savunma 

sanayi alanında öncelikle kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanarak savunmanın temellerini 
kendi ülkelerinde tesis etme çabası içerisinde bulunmaktadır. Çünkü savunmanın ilkesinde 
olan caydırıcılık daima hazır ve güçlü olmayı gerektirmektedir. Ancak küresel ve bölgesel 
siyasi dengeler çeşitli ittifakları da oluşturmakta, bu da savunma sanayiinde çeşitli görevler 
üstlenilmesini de beraberinde getirmektedir. 

Özellikle son yüzyıl içerisinde dünya savaşları ve soğuk savaş dönemi silahlanma 
sarmalıyla tetiklenen uluslararası savunma sanayi pazannda, serbest piyasa ekonomisi 
kurallarıyla pek uyumlu olmayan bir işleyiş göstermiştir. Ülkeler savunma sanayiilerini 
geliştirmede genelde aynı yöntemleri izlemektedirler. Bu yöntemlerin başında; korumacılık, 
ihracat izinlerinde kısıtlamalar, askeri tedarikte ayrıcalıklı düzenlemeler, vb. yer almaktadır. 

Dünyada son yıllarda savunma sanayi şirketleri işlevsel/organik birleşimler 
oluşturarak pazar ve rekabet güçlerini arttırmaktadır. Bu tip çok uluslu şirket tekelleşmeleri 
karşısında küçük veya ulusal nitelikli kurumlar yok olma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Ancak ulusal niteliğinden vazgeçilmesi mümkün bulunmayan ve kritik teknolojik alanlarda 
üretim yapan kuruluşlara devlet desteği verilmektedir. 

Dünyadaki savunma sanayii şirketleri, varlıklarını sürdürebilmek amacıyla, ana 
faaliyet alanlan yanında çift kullanımlı ürünlere daha fazla ağırlık vererek askeri ürünler 
yanında sivil ürün alanlanna da yönelerek esnek, dönüşümlü ve dengeli üretim faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. Diğer yandan, savunma amaçlı olarak geliştirilen yeni teknolojilerden sivil 
alanlardan da yararlanma imkanı doğmaktadır. 

Geçmişte teknoloji önce askeri alanda geliştirilip bunlardan uygun görülenler sivil 
ürünlere uygulanırken, son yıllarda tamamen tersine gelişme göstermiştir. Yakın dönemde 
savunma sanayii teknolojilerinin globalleşmesiyle ticari yönleri ağırlık kazanarak hızla 
sivilleşmeye başlamışlardır. Bunların sonucunda sektörde teknolojik üstünlüğü sürdürmek 
isteyen gelişmiş ülkeler, bu şartlar altında, tasarım teknolojisine sahip olup, kontrol 
hakimiyetini sağlamaya ve bu teknolojileri silah sistemine adapte etme bilgisini başkalanyla 
paylaşmamaya yönelmişlerdir. 
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Özellikle Savunma Sanayileri gelişmiş ABD, Rusya Federasyonu, Fransa, İngiltere, 
Almanya ve İsrail gibi ülkelerde bu sektör, bu devletlerin hem iç hem de dış politikalarının 
önemli bir aracı olarak ele alınmakta ve uygulamalara bu hususlar ışığında yön verilmektedir. 
Bunun yanında, ülkelerin silahlı kuvvetlerinin kullandıkları silah ve teçhizat kaynakları, o 
silahlı kuvvetlerin teşkilatlanmalarını da yakından etkilediğinden, bu durum, o ülkelerin dış 
politikalarını da etkiİemekte ve siyasi tercihlerinde kaynak ülkelerle birlikte hareket etme 
konusunda ciddi rol oynayabilmektedir. 

Genel olarak dünyada savuma sanayii harcamalan 1 trilyon ABD doları seviyesinde 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu harcama düzeyinin dünya ortalamasında kişi başına 162 
dolara ve GSMH'ların % 2,6'sına denk geldiği görülmektedir. Savunma harcamalannın yıllar 
itibariyle ortalama artış hızı % 2,4 civannda olup, son birkaç yıl olarak bakıldığında bunun 
% 6 civannda seyretmesi ile büyük bir artış trendine girildiği görülmektedir.Bununla birlikte 
bölgeler ve ülkeler arasında savunma harcamalannın dağılımı konusunda büyük 
farklılıklarında olduğu bir gerçektir. 

Dünya Savunma harcamaları toplamı 1 trilyon dolar civannda olduğu halde tüm 
gelişmiş ülkeler savunma sistem ihtiyaçlarının yaklaşık % 85'ini kendi milli sanayilerinden 
karşıladıktan için bu mallann uluslararası ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar dolar civarındadır. 
Bu rakam toplam savunma harcamalarının % 5'inden bile düşük miktan ifade etmektedir. 
Dünyadaki geçerli ticaret ve rekabet mevzuatı da buna uygun olarak düzenlenmiştir. Diğer her 
sektörde rekabete açıklık ana koşul olduğu halde, savunma sistem alımları bu düzenleme ve 
koşulların dışında tutulmuştur. 

Savunma harcamaları yönünden küresel ortalamaları en çok etkileyen ülke ise dünya 
toplamının % 45 düzeyine sahip olan ABD'dir. Yılda 455 milyar dolar civannda savunma 
harcaması gerçekleştiren ABD'ye en yakın ülke 48 milyar dolar ile İngiltere olmakta bunu 46 
milyar dolar ile Fransa ve 42 milyar dolar ile Japonya takip etmektedir.Türkiye ise yaklaşık 
10 milyar dolar ile alt sıralarda yer almaktadır. Son yıllarda Dünya savunma sanayi 
ihracatında Rusya, ABD ve Fransa ülkeleri, ithalatında ise, Çin, Hindistan ve Yunanistan, ilk 
üç sıralan işgal etmektedir. Türkiye ise son yıllar ortalaması itibariyle dünya ihracat 
sıralamasında Güney Afrika'dan sonra 5. sırada yer almaktadır. 

Ülkemizde savunma ihtiyaçlarının % 20-25'i yerli sanayiden karşılanmaktadır. 
Dünyanın önemli savunma sistem alıcıları arasında yer alan Türkiye'nin 9 milyar dolarlık 
savunma sanayi ihtiyacının 3 milyar doları savunma teçhizatı tedariki olup, bunun ancak 750 
milyon doları yerli sanayimizce karşılanmaktadır. Bu bakımdan yerli sanayii katkısının hızla 
artırılması yönünde her türlü çabanın gösterilmesi gerekmektedir. 

Bu makro göstergeler değerlendirildiğinde ve mevcut savunma sanayii alt yapısı 
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizin savunma sanayii sektörünün yeterli 
büyüklüğe sahip olmadığı ve sanayii yönlendiren tedarik sisteminin yeterince etkin olması 
gerektiği neticesine varmak mümkündür. Bunların yanında, Türkiye'nin savunma sanayii 
sektörünü etkileyen uluslararası yükümlülükleri arasında en önemli olan, üyesi olduğumuz 
NATO ittifakı çerçevesinde TSK'ya kazandırılması gereken ekipman, kabiliyet ve 
standartlardır. Bu doğrultuda milli bir savunma ve planlama ile NATO faaliyetlerinin uyumlu 
bir süreç içerisinde ele alınması ve bu kapsamdaki silahlanma çalışmalarının milli sanayinin 
maksimum payı olacak şekilde yönlendirilmesi gereği açıktır. 

Diğer taraftan, ulusal savunma sanayinin geliştirilmesi gayretleri açısından en önemli 
hususlardan biri de Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin etkileri olacaktır. Devam eden 
müzakere sürecinde, sanayinin Avrupa fırmalan ile birlikte çalışabilir ve aynı iç pazarda 
rekabet edebilir kapasiteye ulaştırılması hedefi istikametinde alınması gereken tedbirler, 
Avrupa'da savunma işbirliğinin geçmişten bugüne dinamikleri ve bu faaliyetlerin Türk 
savunma sanayisine etkileri üzerinde önemle durulması gereken diğer hususlar olmaktadır. 

B- Kuruluşun tarihçesi ile Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 
Türk savunma sanayinin temeli Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselme Dönemi'ne 

kadar uzanmaktadır. Ancak, Osmanlı Devleti'nin daha sonraları teknoloji ve sanayileşme 
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yarışında batılı ülkelerin gerisinde kalması sebebiyle, Cumhuriyet Türkiye'si savunma sanayii 
alanındaki çalışma ve çabalarına yeniden başlamak durumunda kalmıştır. 

a- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi: 
Savunma sanayiinin teknolojik anlamda tarihsel gelişiminin başlangıcını İstanbul'un 

fethinden sonra 15. yüzyılda İstanbul Tophane'de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve 
II.Beyazıt zamanında geliştirilen top dökümhanesi oluşturmaktadır. Osmanlı ordusunun 
ihtiyacı olan bütün topların döküldüğü ve o zamanki adı Top Asithanesi olan Tophane, 
faaliyetini Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına kadar sürdürmüştür. Tophane'de üretilen 
toplarda kullanılan gülleler, Hasköy'de Piri Paşa diye anılan bir dökümhanede dökülürken, 
barut ihtiyacı muhtelif şehirlerde el havanlarında imalat yapan barutçulardan satın alınmıştır. 

II.Beyazıt devrinde ilk baruthane İstanbul/Kağıthane'de kurulmuş ve bilahare 
Tophane'de, Ayasofya'daki Cebehane içinde, Unkapanı'nda, Şehremini'de, Azatlı ve 
Selimiye Kışlası mahzenlerinde bazı baruthaneler açılmıştır. Ancak yetersiz bir halde bulunan 
bu baruthanelerin bir kısmı 18.yüzyılda kapatılarak, Bakırköy'de Baruthane-i Amire adlı 
büyük bir barut fabrikası kurulmuştur. Bütün Baruthaneler Nazırlığı altında toplanmışlardır. 
Haliç'te III.Selim tarafından ilk ahşap tapa imalathanesi kurulmuş daha sonra Abdülmecit 
zamanında da madeni tapa imalathanesi faaliyete geçirilmiştir. İstanbul'da Kuruçeşme'de 
kurulan ilk tüfek fabrikası (Tüfekhane) sırasıyla Dolmabahçe, Cibali, Zeytinburnu semtlerine 
daha sonra 1873 yılında Tophane'ye nakledilmiş ve yurt dışından alman yeni tezgahlarla yivli 
tüfek imalatına başlanmıştır. Bilahare, 1829 yılında Zeytinburnu'nda kurulan Osmanlı harp 
sanayinde önemli bir yeri olan Demirhane'ye çeşitli tamirhane ve haddehaneler ilave edilerek 
üretim üniteleri ve cinsleri artırılmıştır. 

Atatürk'ün Anadolu'ya geçmesi ve Milli Mücadeleye girişilmesi sonucu işgal altında 
bulunan İstanbul'daki askeri fabrikalardan kaçırılan makine ve ustalara 1920 yılında doğu 
cephesi için Erzurum'da silah tamirhanesi, batı cephesi için de Eskişehir'de top, Ankara'da 
tüfek tamirhanesi kurulmuştur. 

b- Cumhuriyet Dönemi 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, karşılaşılan tüm iktisadi ve teknolojik olumsuzluklara 

rağmen, ulusal savunma sanayisinin temelini teşkil edecek nitelikte kurumsal yapılaşmalara 
başlanılarak özellikle silah-mühimmat ve havacılık sektöründe girişimlerde bulunulmuştur. 
Bu çerçevede, askerî amaçlı imalat yapan fabrikaların tek bir elden yönetilmesi amacıyla 
Ocak/1921 'de Ankara'da Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü kurulmuş ve askeri imalat 
yapan fabrikalar bu Umum Müdürlüğe bağlanmıştır. 

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'da temeli atılan silah tamirhanelerinin tevsii ile 
diğer askerî fabrikaların Kırıkkale'de kurulmasının kararlaştırılması üzerine, halen faaliyetini 
sürdüren pek çok fabrika, Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü döneminde kurulmuştur. 
Ayrıca diğer kurumlarca kurulup ve işletilen İstanbul'daki Av ve Revolver Fişekleri 
Fabrikası, Elmadağ Barut Fabrikası Ankara Mamak'taki Gaz Maske Fabrikası Askerî 
Fabrikalar Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. Diğer taraftan, Kayseri'de kurulan Tayyare ve 
Motor Türk A.Ş., Yavuz zırhlısının bakımı amacıyla 1924 yılında kurulan Gölcük Tersanesi, 
1941 yılında faaliyete geçen Taşkızak Tersanesi, 1944 yılında Uğur-44 tipi askeri uçağın 
yapılması, dönemin savunma sanayi atılımları arasında önemli yerleri bulunan yatırımlardır. 

Savunma Sanayisinin; gelişerek daha üstün, modern ordu ihtiyaçlarını karşılayacak 
duruma getirilmesi ve rantabl çalışarak karlı bir duruma gelmesi için, Umum Müdürlüğün 
yeniden teşkilatlandırılması zorunlu görülmüş ve 8 Mart 1950 tarih ve 5591 sayılı kanunla bir 
iktisadi Devlet Teşekkülü olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında; Truman doktrini ve Marshall Yardımı ile başlayan ve 
NATO İttifakı'na girmemizle artış gösteren yardımlar, Türk savunma sanayisinin gelişimini 
bir ölçüde yavaşlatmıştır. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun kurulması ile Amerikan askeri yardımının 
başlaması ve hız kazanması aynı yıllara rastlamaktadır. Amerikan askeri yardımları kurum 
tesislerini uzunca süre işsiz bırakmış, Milli Savunma Bakanlığı siparişlerinin kurum 
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faaliyetleri içinde payı giderek düşmüştür. Kurumu etkileyen bu boyutlardaki değişimler 
karşısında; hem askerî amaçlı, hem de piyasaya yönelik ürünleri bir arada üretecek tedbirlerin 
alınmasına yönelinmiştir. 

Ancak; 1950'li yılların ikinci yansında, alınan siparişlerden dolayı yeniden yatınm 
faaliyetine başlanılmıştır. Bu arada, Ankara'da Gazi Fişek Fabrikası, Kırıkkale'de Pirinç 
Fabrikasında dökümhane, elektroliz ve tel kablo atölyeleri kurulmuştur. Barut Fabrikasında 
nitroselüloz hattı geliştirilmiş, Elmadağ Barut Fabrikası'nin nitrogliserin üretim tesisi 1958'de 
işletmeye alınmış ertesi yıl yeni ölçüm ve akü asidi ünitesi devreye girmiş, Kayaş'ta bulunan 
Av Fişek Fabrikasında modern kapsül tesisleri, 1960 yılından sonra Çelik Çekme Boru, Pil, 
Uçaksavar Top, Yüksek Vasıflı Çelik Fabrikalan kurulmuştur. 

Bütün bu gelişmelere rağmen savunma sanayisinin önemli oranda yurt dışına 
bağımlılığı devam etmiştir. Nitekim, savunma ihtiyaçlannın karşılanmasında yabancı ülkelere 
bağımlı kalınmasının sakıncalan, 1963 ve 1967 yıllarındaki Kıbns buhranları ile fark 
edilmiştir. 1974 Kıbns Banş Harekatı sonrasında uygulanan uluslararası silah ambargosu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli imkanlarla teçhiz edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuş ve 
ulusal savunma sanayimizin geliştirilmesine yönelik politikalar, toplumun her kesiminde 
genel kabul gören milli bir nitelik kazanmıştır. 

1974 sonrasında kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflanna 
yapılan bağışlarla, eksikliği hissedilen bazı temel sahalarda; ASELSAN, HAVELSAN, 
ASPİLSAN gibi vakıf sermayesine dayalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak, vakıf 
faaliyetleri çerçevesinde ve yalnızca halkın bağışlanna dayanarak Türkiye'de kapsamlı bir 
savunma sanayi altyapısı oluşturulmasında yetersiz kalındığı da kısa sürede ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında; 1980'li yıllann başından itibaren siyasi, idari ve 
ekonomik anlamda savunma sanayi hamlesine başlanılması çerçevesinde; savunma sanayisini 
sağlam bir temel üzerine bina edebilmek için sürekliliğin, kaynak ihtiyacının ve devlet 
yönlendirmesinin gerekli olduğu noktalardan hareketle, bu alandaki çalışmaları tek elden 
yürütmek ve. koordine etmek amacıyla 1985 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
kurulmuştur. Ülkemizin savunma sanayi yapılanmasıyla ilgili tüm hususlan tanımlayan 3238 
sayılı Kanun'un amacı, "ülkemizde modem bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması" şeklinde ifade edilmiştir. Bu amaca 
ulaşılabilmesinin temel prensibi; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu her türlü silah, 
araç ve gerecin mümkün ve ekonomik olduğu ölçüde Türkiye'de üretilmesi ve tamamıyla 
yeni bir savunma sanayi anlayışının yanı sıra, esnek ve hızlı işleyen bir sistemin geliştirilmesi 
olmuştur. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın hayata geçirdiği projelerde uygulanan yeni proje 
modelleri sonucunda; zırhlı araç üretimi için FNSS, F-16 Elektronik Harp sistemleri için 
MİKES, füze ve roket üretimi için ROKETSAN, mobil radar üretimi için THOMSON-
TEKFEN RADAR, HF/SSB telsiz üretimi için MARCONI ve ASELSAN 
Mikroelektronik/Elektrooptik tesisleri kurulmuştur. Kamu ve özel sektöre ait TAI, Kayseri 
İkmal Bakım Merkezi, MKEK, ASELSAN gibi muhtelif savunma sanayi kuruluşlan 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı projeleri ile desteklenmiş, HAVELSAN ve ÇANSAŞ gibi atıl 
durumda bulunan savunma sanayi tesislerine işlerlik kazandırılmıştır. Savunma sanayisinde 
elde edilen bu ivme, OTOKAR, FNSS gibi özel sektör kuruluşlarımızın bu alanda ihracat 
yapar konuma gelmelerine imkan tanımıştır. 

Türk savunma sanayisinin mevcut durumu incelendiğinde, savunma sanayi 
kuruluşlarımızın; devlet kuruluşları, devlet ortaklı şirketler ve özel şirketler olarak üç ana 
bölüme aynldığı görülmektedir. 

Devlet kuruluşları; Türk Silahlı Kuvvetleri ikmal bakım merkezleri, tersaneler ve diğer 
askerî fabrikalar ile TÜBİTAK ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK);dır. Devlet 
ortaklı şirketler ise; TSKGV, SSM ve MKEK'nin iştiraki olan kuruluşlardan oluşmaktadır. 
TUSAŞ, HEAŞ, STM, HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN olarak sıralanan bu 
kuruluşlar, savunma sanayimizin elektrik/elektronik, yazılım ve sistem entegrasyonu, 
havacılık ve silah-mühimmat alt sektörlerinde lider konumunda bulunmaktadır. 
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Özel Şirketlerin başlıcalan ise; FNSS, OTOKAR, NUROL MAKİNA, ASMAŞ, 
AYDIN YAZILIM, MERCEDES-BENZ TÜRK, SARSILMAZ, MİLSOFT, VESTEL 
SAVUNMA, ALP HAVACILIK, COŞKUNÖZ, GATE ELEKTRONİK, SAVRONİK, 
HEMA ENDÜSTRİ, HEMA DİŞLİ, YONCA ONUK, ASİL ÇELİK vb kuruluşlardır. 

Türk Savunma Sanayisinde; Askerî, stratejik, ekonomik ve politik açılardan yerli 
savunma sistemlerinin önemi her geçen gün artarken SSM'nın kurulduğu 1985 yılından bu 
yana yerli kaynakların kullanımına ağırlık verilerek, 2006 yılına kadar 15,4 milyar dolar 
tutannda 120 adet önemli proje gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda yıllık ortalama 3 milyar dolar 
olan yurt içi ihtiyacın karşılanma oranı yıllar itibariyle devamlı artış göstermekte olup, 2010 
yılında % 50'ye ulaşması hedeflenmektedir. Sonuçta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hemen 
hemen tüm kategorilerindeki ihtiyaçlarını karşılayabiİecek noktaya ulaşılmış olup, 2006 
yılında, sektörde; 42.000 çalışan ve 2 milyar dolara yaklaşan ciro ile % 8 oranında gelişme 
göstermiştir. Bu meyanda; 352 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan savunma sanayi 81 
milyon dolarlık AR-GE yatınmı da gerçekleştirmiştir. 

MKE Kurumunda da, 1980'li yılların başlanndan itibaren bahis konusu hamleler 
çerçevesinde; idari ve teknik anlamda değişimler başlamış ve öncelikle 5591 sayılı kurum 
yasası 10.10.1983 tarih ve 105 sayılı "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kuruluşu 
Hakkında KHK" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum daha sonra 19.10.1983 tarihli 2929 
sayılı Kanun ve bu kanunun yerine konulan 08.06.1984 tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınarak ana statüsü 
yürürlüğe konulmuştur. 

Kuruluşa ait üretim birimlerinin anonim şirketler şeklinde teşkilatlandırılarak bağlı 
ortaklık statüsünde daha özerk bir yapıda faaliyetlerini sürdürmelerinin daha verimli ve karlı 
olacağı görüşünden hareketle 1989 yılından itibaren alınan YPK kararlan ile bu fabrikalar 
bağlı ortaklık haline dönüştürülmüş ve bu şirketlerin sayısı 1991 yılında 13'e ve diğer 
kurumlara ait bazı şirketlerin de envantere katılması ile bağlı ortaklık adedi 1994 yılında 19'a 
kadar yükselmiştir. 

Bağlı ortaklıkların kuruluş amacı ile kurulduktan sonraki performanslan 
karşılaştırdığında, beklenen gelişmelerin sağlanamaması üzerine, 1997 yılından itibaren 
kurumun sadece savunma sanayine dönük üretim yapması, sivil sektöre yönelik üretimlerden 
vazgeçilmesi veya bu tesislerin envanterden çıkanlması yönünde önemli kararlar alınmıştır. 
İlk etapta kuruma sonradan bağlanan şirketler ile sivil sektöre yönelik üretim yapan tesislerin 
bir kısmı özelleştirme kapsam ve programına alınarak ilgili idareye devredilmiştir. Geriye 
kalan tesislerden, bir kısmı tasfiye edilmiş bir kısmı da diğer şirketlerle birleştirilmiştir. 

Ancak bütün bu gelişmelere rağmen üretim, yatınm, satış gibi önemli hedeflerde 
istenilen noktaya ulaşılamamış ve kurumun mali yapısı özellikle 1997 yılından itibaren daha 
da bozulmuştur. Bunun üzerine yeni bir arayış içerisine giren kurumda; ortaya konulan 
yeniden yapılanma hedefleri çerçevesinde 06.02.2003 tarih ve 2003/T-l sayılı YPK karanna 
istinaden bağlı ortaklıklann tamamı 01.04.2003 tarihi itibariyle fabrika/işletme haline 
getirilerek tekrar eski statüye dönülmüştür. 

Son yıllarda yeni yatınmlann da tamamlanmasıyla, Kurumda bir canlanma 
görülmüşse de, en büyük alıcı konumundaki MSB taleplerinin yetersiz ve ihracat 
imkanlannında kısıtlı olması karşısında mevcut kapasiteye göre istenilen üretim düzeyine 
erişilememiştir. 

Genel olarak Türk Savunma Sanayinde; özellikle son 20 yılda, gerçekleştirdiği 
projeler ve uygulanan üretim modelleri sayesinde, önemli oranda altyapı tesis edilmiş ve 
kayda değer savunma ekonomisi sonuçlan alınmaya başlanılmıştır. Neticede; Kamu, Askeri 
ve sivil sektörün sanayi üzerine eğilmesi ile ülke sanayinin gelişimi açısından önemli 
getirilerin elde edileceği ve gerekli mekanizmalann oluşturulması ile yurtdışında rekabet ve 
ihracat potansiyeli olan savunma sanayiinin tesisinin mümkün olabileceği görülmektedir. 
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Kuruluşun genel durumunu gösteren son beş yıla ait Toplu Bilgiler aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu Bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son İki 
yıl farkı 

Artış 
veya 

azalış 
% 

Sermaye Bin YTL 150.000 152.183 152.183 152.183 300.000 147.817 97 

Ödenmiş Sermaye Bin YTL 77.863 92.969 98.468 113.414 230.596 117.182 103 

Öz Kaynaklar Bin YTL (38.493) 255.662 312.452 342.688 334.807 (7.881) (2) 
Yabancı Kaynaklar Bin YTL 485.965 490.792 606.607 478.946 473.825 (5.121) (D 
Yabancı Kaynaklara Sirayet Eden Zarar Bin YTL 38.493 - - -
Finansman Giderleri Bin YTL 84.7)9 2.070 7.443 11.996 18.706 6.710 56 

Maddi Duran Varlıklar (Edinme Değeri) Bin YTL 342.812 6.080.669 5.480.330 5.431.368 5.383.662 (47.706) (-) 

Maddi Duran Varlıklar 
(Birikmiş Amortismanı) Bin YTL 80.871 5.565.464 4.937.594 4.935.459 4.929.073 (6.386) (-) 
Yatınmlar İçin Yapılan Nakdi ödemeler Bin YTL 69.387 25.796 17.489 15.851 19.863 4.012 25 

Yatınm Gerçekleşme Oranı (Nakdi) % 59 32 36 45 50 5 11 

İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 7.717 14.390 16.018 16.018 16.018 - -
İştiraklerden temettü gelirleri Bin YTL 148 744 2.096 1.038 1.776 738 71 

Tüm Alım Tutan Bin YTL 134.613 126.942 135.393 155.194 177.254 22.060 14 

Tüm Üretim Tutan (Üretim Maliyeti) Bin YTL 165.976 155.288 197.660 223.119 250.897 27.778 12 

Başlıca Üret im Mik tar la r ı : 

-7,62 Fişek Bin adet 16.304 16.040 19.174 28.935 17.924 (11.011) (38) 

- Dinamitler Ton 2.150 1.595 1.773 2.033 1.846 (187) (9) 
- 2000 Ib. Uçak bombası Adet 873 767 798 205 (205) (100) 

Üretim kapasitesi: 

-7,62 Fişek Bin adet 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

- Dinamitler Ton/yıl 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

- 2000 Ib. Uçak bombası Adet 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - -

- Kapasiteden yarar lanma oranı: 

-7,62 Fişek % 45,3 44,6 53,3 80,3 49.8 (30,5) (39) 

- Dinamitler % 26,9 19,9 22,2 25,4 23,1 (23) (9) 
- 2000 lb. Uçak bombası % 29,1 25,6 26,6 8.3 (813) (100) 

Net Satış Tutan Bin YTL 271.475 300.565 272.319 456.064 399.951 (56.113) (12) 

Stoklar: 

- tik Madde ve Malzeme Bin YTL 44.970 58.848 69.903 72.239 87.468 15.229 21 

- Yan Mamuller Bin YTL 28.322 29.094 45.011 51.494 64.389 12.895 25 

- Mamuller Bin YTL 19.619 12.692 53.952 39.971 40.073 102 -

- Ticari Mallar Bin YTL 5.277 5.976 8.380 9.069 9.207 138 2 

- Diğer Stoklar Bin YTL 5.346 6.036 6.329 9.164 3.590 (5.574) (61) 

Memur (Ortalama) Kişi 441 400 369 343 331 (12) (3) 
Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 2.472 2.364 2.268 2.195 2.109 (86) (4) 
İşçi (Ortalama) Kişi 4.738 4.285 4.070 4.002 3.709 (293) (7) 
- Personel İçin Yapılan Tüm Giderler Bin YTL 167.563 171.152 175.364 194.505 206.517 12.012 6 

C a r i Y ı l a İlişkin: 

- Memurlar için Yapılan Giderler Bin YTL 8.560 10.852 9.774 9.956 10.353 397 4 

- Memur Başına Aylık Ortalama Gider Bin YTL 1.722 1.937 2.190 2.398 2.607 209 9 

- Sözleşmeliler İçin Yapılan Giderler Bin YTL 33.974 44.639 45.229 47.444 52.146 4702 10 

- Sözleşmeli Başına Aylık Ortalama Gider Bin YTL 1.162 1.444 1.643 1.795 2.059 264 15 

- İşçiler İçin Yapılan Giderler Bin YTL 97.874 115.505 117.471 125.884 126.626 742 

- İşçi Başına Aylık Ortalama Gider Bin YTL 1.873 2.068 2.343 2.649 2.863 214 8 

Dönem Kânna İlişkin Vergi ve 
Diğer Yasal Yükümlülükler Bin YTL 8.727 8.814 - - -
Tahakkuk Eden Vergiler Bin YTL 35.311 25.821 16.208 10.140 12.815 2.675 26 

GSYİH'ya Katkı (Üretici Fiyatlanyla) Bin YTL 178.120 206.885 196.295 269.488 286.943 17.455 6 

GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlanyla) Bin YTL 201.268 231.165 206.919 279.629 291.336 11.707 4 

GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlanyla) Bin YTL 201.268 231.165 206.919 279.629 291.336 11.707 4 

Faaliyet Kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 183 11 31 - -
Mâli Kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 202 4 - -
Ekonomik Kârlılık % - 3 3 - -
Faaliyet Kân Bin YTL 34.445 39.935 35.260 107.317 65.558 (41.759) (39) 

Dönem Kân veya Zaran Bin YTL (103.827) 44.069 (8.510) 15.290 (30.514) 45.804 (299) 

Bilanço Zaran Bin YTL 209.415 205.958 214.468 199.178 229.692 30.514 15 
Not: 2002-2004 dönemi YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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Günümüzde dünya üzerinde her ne kadar küreselleşme düşünceleri önem kazanıyor 
olsa da, özellikle savunma sanayi alanında ülkeler öncelikle kendi imkan ve kabiliyetlerini 
kullanarak savunmanın temellerini kendi ülkelerinde tesis etmektedirler. Ülke güvenliğinin 
temini her şeyden önce TSK'nın ihtiyaçlarının güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılanması 
ile mümkündür. Bu maksatla yüksek teknolojiye sahip savunma silah ve araçlarının yurt 
içinde üretilmesi konusunda bilgi, beceri ve alt yapıya kavuşulması, ulusal olması zorunlu 
teknolojilerin mutlaka yurt içinde geliştirilmesi, önemli olmaktadır. Kaldı ki Türkiyenin 
dünya coğrafyasındaki stratejik konumu ve jeopolitik özelliği dolayısıyla modern sistemlerle 
donatılmış silahlı kuvvetlere ve ileri teknoloji içeren savunma sistemlerine sahip olmayı 
gerektirmektedir. 

Gerek dünya ve gerekse ülke sanayiindeki gelişmeler ve değişmeler ışığında; TSK 
ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan kurum, ayrıca sivil amaçlı üretim faaliyetinde de 
bulunmaktadır. Ancak son yıllarda ülkemiz savunma sanayi sektöründe Kurum dışında da 
önemli yatırımlar yapılmış olması ve bunların çağdaş ilke ve teknolojilere göre faaliyetlerini 
sürdürme çabaları ciddi bir rekabet ortamı yaratmıştır. 

Uluslararası ilişki ve ticaretin savunma sanayii alanında yarattığı rekabetçi koşullar, 
sanayide güçlü bir kurum yapılanmasını gerektirmektedir. Bu değişim ve gelişime bağlı 
olarak Kurum'un organizasyon, yönetim ve işletmeleri itibariyle rekabet gücü yüksek, 
savunma sanayinde etkin bir role sahip bir yapıya kavuşturulması için yeniden yapılanma 
faaliyetlerine başlanmış ise de, son dönemde bazı gelişmeler olmakla birlikte, 1989 yılından 
beri devam edegelen çalışmalar sonuçlanmamıştır. Konunun uzun süredir gündemde kalması, 
çalışanların verimliliklerini etkilediği gibi Kuruma verilen hedeflerin gerçekleşmesinde de 
olumsuz etkileri olması nedeniyle çalışmaların en kısa zamanda sonuçlandırılmasında yarar 
görülmektedir. 

Kurumun sorunlarının kaynağı olan pazar-talep yetersizliğinin ana faaliyet üzerindeki 
olumsuz yansımaları dengeli bir mali yapıya ulaşılmasını engellemekte ve sonuçta finansman 
sıkıntılarına, üretim ve yatınm faaliyetlerinde de durgunluk ve verimsizliğe neden olmaktadır. 

Kurum 2000 yılından bu yana sadece 2003 ile 2005 yılını dönem karı ile kapatması 
karşısında, diğer yıllann önemli olumsuzluklan sonucunda birikmiş zararlan 229,7 milyon 
YTL'na ulaşmıştır. Bu yıl finansman giderinin 18,7 milyon YTL'na ulaşması ve varlıklannın 
% 58,6'sının yabancı kaynaklardan edinilmiş olması yeterli özkaynak yaratılamamasından 
ileri gelmiştir.Diğer taraftan dönem zararlarından kaynaklanan fınasman açıklarının, dışarıdan 
maliyetsiz yeni kaynak temin edilemeyip uzun süre iç kaynaklardan karşılanması neticesinde 
kamu kaynaklannın sürekli tüketilmesi gündeme gelmektedir. 

Kurumun yıllardır devam edegelen finansman sorununun çözümü için en önemli 
kaynaklardan biri olan SSM kredileri ile kısa vadeli kaynak ihtiyacı bir dönem karşılanmış ise 
de yeterli kaynak yaratılamaması nedeniyle kalıcı bir çözüm sağlanamamıştır. Kaldı ki alınan 
krediler faize tabi olmamakla birlikte iadesi nakit olarak yapılacak kredinin geri ödenmesi, 
devamlı ötelenmek zorunda kalınmaktadır. Bu durumda likidite gereksiniminin karşılanması 
için bankalardan kısa vadeli kaynak kullanımına yönelinmektedir. Neticede Kurumun gelir 
kaynaklarını çeşitlendirip arttırması ve öz kaynak yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Böylece, sağlam bir mali yapıya ulaşılabilmesi için ödenmemiş sermayesinin ödenmesi ile 
sermayesinin arttırılması gibi tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. 
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Kurumun en büyük alıcıları MSB ve İçişleri Bakanlıkları olduğundan, siparişe bağlı 
mamul satışlarında yıllar itibariyle dalgalı bir seyir takip edilerek istikrarlı ve artan yönde bir 
gelişme gösterilememiş olup, Kurumun vizyon ve kapasitesine göre yeterli olunamamıştır. 
Nitekim, net satışlar 2005 yılında % 68 oranında artarak 456,1 milyon YTL olmasına karşılık 
2006 yılında % 12 oranında azalarak 400 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. İhracat ise 
geçen yıla göre % 47 oranında artmış olmakla birlikte 4,7 milyon ABD doları gibi çok düşük 
düzeyde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ürün teslimatlanndaki gecikme cezalan bu yılda 
önemini korumuştur. Bu bakımdan etkin bir pazarlama faaliyeti ile talebin artınlması yanında 
satış protokolleri ve teknik sözleşme hükümleri üzerinde gerekli idari ve teknik 
düzenlemelerin yapılarak gecikme cezalarının önlenmesi gerekmektedir. Aynca, kuruluşun 
mamul yarı mamul ve ticari mal stoklarının her yıl artan bir seyir takip etmesi ve büyük 
tutarlara ulaşması (114,4 milyon YTL) karşısında gerekli tedbirlerin alınarak asgari düzeye 
indirilmesi gerekmektedir. 

Üretimin büyük bölümünü resmi siparişlere göre yapmakta olan ve çeşitli 
teknolojilerde büyük sanayii tesislerine sahip Kurum'da, modern teknoloji ve yöntemler 
kullanılarak kapasite kullanımı yüksek, kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde 
bulunulması çok önemli olmaktadır. Bunun için; yerli katkı oranının yükseltilmesi, savunma 
sanayi pazanndan daha fazla pay alınması yönünde uzun vadeli ve düzenli bir seyir gösteren 
üretim stratejilerinin tesbit edilmesi, üretim aşamalarında çağdaş üretim yöntemi, ilkeleri ve 
tekniklerinin yeterli düzeyde uygulanması, ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurmuş üretim 
hattı makinalarının modernizasyonlannın etkin bir şekilde sürdürülmesi ve yeni yatınmlann 
zamanında tamamlanması, dünyadaki mühimmat ve silah sistemlerindeki değişmelerin ve 
gelişmelerin yakından izlenerek araştırma, geliştirme ve ürün tasanmı faaliyetlerine etkinlik 
kazandırılması, yararlanılamayan tezgah kapasitelerinin askeri üretim dışında gerekli 
ayarlamalarında yapılarak iç ve dış pazarlara yönelik üretim yapma imkanlannın araştırılması, 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Kurum fabrikalannda yönetim ve üretim faaliyetlerine bağımlı olarak 
gelişen çalışmayan kısımlara ilişkin gider ve zararlann boş işçilik giderlerinin yıllar itibariyle 
yükselen bir seyir takib ederek 2006 yılında 58,8 milyon YTL'na ulaşması karşısında, 
işgücünün ekonomik kullanılamadığı anlaşılmakta olup gerekli idari ve teknik düzenlemelerin 
yapılması ve kadrolu işçi istihdamında işçilik kademelerinde oluşan nitelikli işgücü açığının 
giderilmesi ve gelecek dönemlerde üretime yansımaması için uygun tedbirlerin alınması 
zorunlu görülmektedir. 

Kurum'un yatırım programı, yeni yatırımlar yanında mevcut tesislerin eksikliklerinin 
giderilmesi ve modernizasyonu ile özellikle askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve 
mühimmat üretimini hedefleyen stratejik projelerden ibaret olup, 2006 yılı itibariyle proje 
tutarlan toplamı 250,5 milyon YTL'na ulaşmıştır. Projelerde MSB'nin yönlendirici etkisi 
olup, modern silah sistemleri için büyük oranda yurtdışı teknolojisine gereksinim 
duyulmaktadır. Yatınm faaliyetlerinde çok sayıdaki özellikli projenin hazırlık, değerlendirme, 
ihale ve uygulama aşamalannın yürütülmesinde ve zamanında bitirilmesinde güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır. Bu bakımdan, yatırım sürecinde önemli proje değişiklikleri yapılmaması, 
teknolojik, ekonomik ve mali rantabilite analizlerini içeren fizibilite etüdlerinin 
anlaşmazlıklara meydan vermeyecek şekilde kapsamlı hazırlanması, yıllara sari tedarik 
anlaşmalannda yatırım veya üretim esnasında değişiklikler nedeniyle rantabilite kayıplarına 
sebep olunmaması, finansman teminindeki güçlükler çerçevesinde Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu ve Off-Set imkanlanndan yararlanılması ve özellikle ekonomik ve stratejik 
karar değişiklikleri nedeniyle olumsuzluğa sebep olan tarafın maddi ve ekonomik 
sorumluluğuna katılması, önemli olmaktadır. 
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II. İDARİ BÜNYE 

-531 -

08 Mart 1950 tarih ve 5591 sayılı kanun ile sermayesinin tamamı devlete ait, İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak kurulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, iktisadi devlet 
teşekküllerinin tabi olduğu kanun ve KHK'lar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde 
yönetilmektedir. 

MKE Kurumu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak işlevini 
sürdürmekte iken; Başbakanlığın 16.06.2000 tarih ve B.02.0.PRG.012-30-10340 sayılı 
teklifinin Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın aynı tarih ve 39-08/D-1-208 sayılı onayı ile 3046 
sayılı Kanun'un 4060 sayılı Kanun'la değişik 4'üncü maddesi uyannca Milli Savunma 
Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu haline getirilmiştir. 

Başlangıçta 3460 sayılı kanuna tabi olan kurum, 60 sayılı KHK, 10.10.1983 tarih ve 
105 sayılı MKE Kurumunun Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2929 sayılı 
kanun ve son olarak 233 sayılı KHK ile bunlann ek ve değişiklikleriyle ilgili kanun ve 
KHK'lar, 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü" hükümlerine göre işlevini sürdürmektedir. 

Ana statünün 4'üncü maddesine konu kurumun amacı; "Kalkınma planlan ve yıllık 
programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, 
makine, teçhizat ve malzeme ile yedeklerini ekonomik gerekler ve ülke savunması ihtiyaçlan 
göz önüne alınarak üretmek ve tedarik etmek, faaliyet konulan ve benzerleri ile ilgili olarak 
yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak veya iştiraklerde bulunmak, lisans, 
teknik beceri ve benzeri anlaşmalar yapmak, ürettiği ve tedarik ettiği mal ve hizmetleri 
pazarlamak, resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, müesseseler ve bağlı 
ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalarla giren kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları 
her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak, faaliyet 
konuları ile ilgili başkaca işleri yapmak" şeklinde özetlenebilir. 

Kurumun faaliyetleri, 233 sayılı KHK'nin 39'uncu maddesi ile 72 sayılı KHK 
hükümleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca mali, idari, teknik 
ve hukuki yönden sürekli denetlenmekte olup, ayrıca 3346 sayılı Yasa uyarınca TBMM'ce de 
denetlenmektedir. Bu çerçeveden olmak üzere, 04.04.2007 tarihinde yapılan KİT Komisyonu 
toplantısında; 2005 yılı MKE bilanço ve netice hesaplarını tasvip ederek Yönetim Kurulu'nun 
ibra edilmesine karar verilmiş ve Alt Komisyon Raporu değerlendirilerek 2005 yılına ait 6 
adet öneri ise YDK'nun izlemesine bırakılmıştır. 

Kurumun 2005 yılı teşkilat yapısı, ana hatları itibariyle; Genel Müdürlük Merkezi, 
onbir aded İşletme/Fabrika Müdürlükleri ve bir adet Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. Bu 
meyanda, 2006 yılında Yüksek Planlama Kurulunun 10.03.2006 tarih ve 2006/T-9 sayılı 
kararı ile genel müdür yardımcılığı kadrosu beş adetten üç adede, bu kapsamda MSB'ca 
Kuruma verilen yetki çerçevesinde organizasyon yapısı yeniden düzenlenerek daire 
başkanlıktan da oniki adedden dokuz adede, indirilmiştir. Ayrıca, iki fabrika birleştirilmiş ve 
unvan değişiklikleri olmuştur. 

Uluslararası ilişki ve ticaretin savunma sanayi alanında yarattığı rekabetçi koşullar, 
sanayide güçlü bir kurum yapılanmasını gerektirmektedir.Bu değişim ve gelişim anlayışı 
içerisinde Kurumun organizasyon, yönetim ve işletmeleri itibariyle rekabet gücü yüksek, 
savunma sanayinde etkin bir role sahip yapıya kavuşturulması için 1989 yılından başlayarak 
geçen süre zarfında bitirilemeyen ve devamlı güncelliğini koruyan yeniden yapılanma 
çalışmalarının sahip olunan stratejik önemde gözönünde bulundurularak statü ve hukuki 
yönden idari, mali ve teknik faaliyetlerinde sorunlara yer bırakmayacak şekilde 
sonuçlandırılması Kurum geleceği açısından çok önemli bulunmaktadır. Diğer taraftan Kurum 



233 sayılı KHK kapsamındaki statüsünün korunarak, özel vizyonu nedeniyle faaliyetlerinde 
kısıtlama getiren hususlann kaldırılması amacıyla hazırlanan yasa taslağı 30.12.2005 tarihi ve 
29 sayılı yazı ile MSB'na intikal ettirilmiş ancak Bakanlığın yeni gelişmeler karşısında ilave 
yeni görüşler isteği neticesinde yeniden hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 26.04.2007 tarih 
ve 137 sayı ile MSB'ye gönderilmiştir. Bu bakımdan, 233 sayılı KHK kapsamında yeni bir 
düzenleme öngören "Kanun Taslağı'nin ilgili Bakanlığa gönderilmiş olduğu dikkate alınarak 
yasal sürecin tamamlanması hususunda ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi 
gerekmektedir. 

Kurumun personel kadrolan ve personelle ilgili faaliyetleri; 657 sayılı Kanun 
Hükümleri uygulanan memur statüsündeki personel, 233 sayılı KHK'nin bazı maddelerini 
yürürlükten kaldıran 399 sayılı KHK'nin II sayılı cetveli kapsamında istihdam edilen 
sözleşmeli personel ve 1475 sayılı İş Kanununun 14'ncü madde hükmü ile 09.06.2003 
tarihinden itibaren uygulamaya konulan 4857 sayılı Kanuna tabi olarak özel hukuk 
hükümlerine göre istihdam edilen işçiler ile yürütülmektedir. 

Buna göre, 31.12.2005 tarihi itibariyle Kurum genelinde 348 memur, 2096 sözleşmeli 
personel, 23'ü geçici olmak üzere 3577 işçi ile birlikte toplam 6021 personel istihdam 
edilmiştir. 

Teşekkülün merkez teşkilatı ile Fabrika/İşletme Müdürlükleri ve bölge müdürlükleri 
faaliyetlerinin mevzuata uyumlu şekilde yürütülmesi, birimler arası gerekli koordinasyonun 
sağlanarak verimliliğin artırılması, uygulamalarda tereddüde yer verilmemesi, birlik ve 
beraberliğin sağlanması amacıyla çıkanlmış olan ve kurumun iç mevzuatını oluşturan 
yönetmelik, teşkilat rehberi yönerge ve talimatların uygulanması 2006 yılında da 
sürdürülmüştür. 

Kurumun Kırıkkale'de maliki bulunduğu ve yıllardan beri yasal giderleri ödenen 
taşınmazlanna yönelik olarak belediye başkanlığınca Kurum aleyh ve zaranna sürdürülen 
uygulamalann sona erdirilmesi önemli görülmektedir. 

Memur ve işçi faaliyetlerinde görülen sorunlann çözümleri için gerçekleştirilen 
faaliyetler meyanında, alınan sipariş yetersizlikleri ve verimli çalışamama gibi nedenlerle 
işletmelerin kapasite kullanım oranlarının yıllar itibariyle düşük gerçekleşmesi ile, Kurum 
fabrikalarında boş işçilik giderlerinin, artan bir seyir takib ederek 2006 yılında, çıplak 7,8 
milyon YTL'ye, genel imal giderlerine yansıtılan pay ile 58,8 milyon YTL'ye ulaştığı 
görülmüştür. Bu bakımdan çok yüksek seviyelere varan boş işçilik giderlerinin asgariye 
çekilmesi için sipariş ve üretim seviyelerinin yükseltilmesi yanında idari ve teknik sorunlann 
kısa sürede aşılmasına yönelik projeler geliştirilerek uygulamaya konulması ile işgücünün 
ekonomik kullanılması önemli olmaktadır. Diğer taraftan memur ve işçi kadrolannda 
tecrübeli personelin ayrılması ile kalifiye ve nitelikli işgücü sıkıntısı çekilmekte olup, giderek 
büyüyen bu açığın gelecek dönemlerde üretime daha fazla yansımaması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

III. MALİ BÜNYE 

Kurumun tescil edilen esas sermayesi 2005 yılı sonu itibariyle 152.183.000 YTL, 
ödenmiş sermayesi 113.414.104 YTL'dir. Ancak Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) 
28.09.2006 tarih ve 2006/T-30 karar sayısı ile MKEK'nun 150.000.000 YTL olan 
sermayesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farkının ödenmiş sermayeye ilave edilmesi 
kaydıyla 300.000.000 YTL'ye yükseltilmiştir. Buna göre, 2006 yılında 300.000.000 YTL olan 
sermayesi yanında ödenmiş sermaye, cari yılda yapılan nakdi ödeme ve mahsuplar sonucunda 
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230.596.217 YTL olmuştur. Geçmiş yıl zararları ile birlikte bilanço zararı ise 229.692.344 
YTL'ye ulaşmıştır. Öz kaynaklar önceki yıla göre % 2,3 oranında 7.881.560 YTL azalarak 
334.806.828 YTL'ye düşmüştür. Öz kaynaklardaki düşüş; 2006 yılında sermaye hesabına 
24.720.000 YTL nakden ve iştiraklerden verilen bedelsiz hisseler için sermaye yedekleri 
hesabına da 14.427.148 YTL kayden olmak üzere toplam 39.147.148 YTL giriş olmasına 
rağmen, dönemin 30.514.376 YTL zarar ile kapanması ve iştiraklerin enflasyon 
düzeltmelerin 2006 yılında yeniden hesaplanması nedeni ile sermaye düzeltme hesabından 
16.514.332 YTL'nin çekilmesinden kaynaklanmıştır. 

Kurumun, sorunlarının kaynağı olan pazar-talep yetersizliğinin ana faaliyet üzerindeki 
olumsuz yansımaları dengeli bir mali yapıya ulaşılmasını engellemekte ve sonuçta finansman 
sıkıntılarına, üretim ve yatırım faaliyetlerinde de durgunluk ve verimsizliğe yol açmaktadır. 

Kurum son 7 yılında, 2003 yılı ile 2005 yılını dönem karıyla kapatmasına karşılık, 
diğer 5 yılı dönem zararları ila kapatmış olup, birikmiş zararları 229.692.344 YTL'ye 
ulaşmıştır. Bu durum Kurumun dönem faaliyetleri sonucunda yeterli kaynak 
yaratmamasından ileri gelmiştir. Kendi imkanları ile kaynak yaratamayan Kurum, finansman 
ihtiyacının önemli bir kısmını yabancı kaynaklarla karşılamaktadır. Bu nedenle de, Kurumun 
bağlı değerlerinin % 37,3'ü olan 199.030.709 YTL'si yabancı kaynaklar ile edinilmiştir. 
Kurumun kullandığı yabancı kaynaklardan, sadece banka kredilerinin faize tabi olması ve 
SSM'den kullandığı yabancı para cinsinden kredilerin de mali piyasalardaki istikrar nedeni ile 
kur farklarının yüksek oranlara ulaşmaması, finansman giderlerinin kullanılan yabancı 
kaynaklara oranının düşük kalmasına yol açmaktadır. Ancak, SSM'den temin edilen 
kaynaklar faize tabi olmamasına rağmen, 3.522.164 YTL'si ticari bankalardan kullanılan 
kısa vadeli kredi faizlerine ait olmak üzere, Kurumun finansman giderleri toplamının 
18.706.344 YTL'ye ulaşması ve varlıklarının % 58,6'sının yabancı kaynaklarla edinilmiş 
olması, yabancı kaynak kullanım oranının azaltılmasının gerektiğini göstermektedir. Mali 
piyasalardaki istikrarın devam etmemesi durumunda, yabancı para cinsinden temin edilen 
kredilerin Kurum için taşıdığı mali riskleri dikkate almak gerekmektedir. Bu bakımdan, 
Kurumun öz kaynaklarının artırılması hususunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Kurum 2006 yılında aldığı toplam 191.780.000 YTL banka kredisinin 14.000.000 
YTL'sini 2007 yılına devir etmiş, devir eden borçlar yılın ilk aylarında ödenmiş ancak, 
kaynak yetersizliği nedeni ile 18.06.2007 tarihine kadar da toplam 4.800.000 YTL yeni kredi 
alındığı görülmüştür. 

Kurumun kullandığı kısa vadeli yabancı kaynakların % 95,9'ü oranındaki 139.352,228 
YTL'sini mali borçlar ile ticari borçlar ve ticari borç niteliğinde olan alınan sipariş avansları 
oluşturmaktadır. Alınan sipariş avanslarındaki 83.651.855 YTL ile ilgili olarak alınan 
siparişin yerine getirilmesi yeni kaynak gereksinimi doğuracaktır. Bu nedenle, Kurumun 
alacağı yeni siparişlere bağlı olarak bu kaynağı kullanması mümkün görülmektedir. Ticari 
borçlar ise, ticari faaliyetten kaynaklandığı için, faaliyetin devamı süresince kendilerini 
tekrarlayacaktır. Bankalardan alınan kısa vadeli krediler ise Kurumun finansman giderlerini 
artırarak dönem sonuçlarını ve mali yapıyı olumsuz yönde etkileyecektir. 

Kurum 2.684.675 YTL'si kısa ve 302.475.284 YTL'si de uzun vadeli yabancı 
kaynaklarda olmak üzere toplam 305.159.959 YTL'yi SSM'den kredi olarak temin etmiştir. 
Bu kredilerden geri ödemesi nakden yapılmak üzere, Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
(SSDF) kaynaklanndan 196.784.000 YTL (140 milyon ABD Doları) tutarında alınan kredi 
Eylül/2002-Şubat/2003 dönemleri arasında Kurumun kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla 
aktarılmıştır. Ayrıca, Kurumun MSB'ye satacağı bazı mamullerin satış bedellerinden 
mahsup edilmesi koşulu ile yatırım projelerinde kullanılması için, SSM'den yabancı para 
cinsinden faize tabi olmayan ve toplam tutan 108.376.959 YTL'ye ulaşan muhtelif krediler 
alınmıştır. 
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SSM'den temin edilen 196.784.000 YTL kaynak, Kurumun kısa vadeli kaynak 
ihtiyacını kısa bir dönem için karşılamışsa da, mevcut koşullar altında, Kurumun yeterli 
kaynak yaratmaması nedeni ile kalıcı bir çözüm sağlanamamıştır. Ayrıca, geri ödemesinin 
sözleşmeler ile tespit edilen tarihlerde gerçekleştirilmediği ve 09.02.2007 tarihinde yapılan ek 
protokolle geri ödemesinin yeniden yapılandırıldığı ve ilk taksiti Mart/2007 de ödenmek 
üzere geri ödemesinin üçüncü kez ötelendiği görülmüştür. 

Yukarıda yapılan açıklamalarda da görüldüğü üzere, Kurumun, SSM'den alınan 
kredileri faize tabi olmamakla birlikte, iadesi nakit olarak yapılacak olan kredinin geri 
ödemesi ötelenmekte, yatırımlar için alınan ve iadesi mamul olarak yapılacak olanlarının da 
ödenmesi muhtelif nedenlerden dolayı zamanında ve gereği gibi yapılamamaktadır. Aynca, 
SSM'ye mamul olarak yapılacak borçların ödenmesi amacıyla, üretilecek mamullerin 
girdilerinin temini için de kaynak gereksinimi olacaktır. Diğer taraftan, Kurum likit 
gereksinimini karşılamak için bankalardan kısa vadeli kaynak kullanmaktadır. Yapılan 
açıklamalar Kurumun öz kaynaklarının yetersizliği nedeniyle mali sorunlarla karşılaşacağını 
göstermektedir. 

Faaliyetleri neticesinde yeterli kaynağı yaratamayan Kurumun, sağlıklı bir mali 
yapıya kavuşması için, öncelikle bankalardan kullanılan kredilerin getirdiği faiz yükünden 
kurtulması amacıyla, sermayesinin artırılması ve ödenmesinin ardından, SSM'den alınan 
(SSDF kaynaklarından alınan 196.784.000 YTL) krediyi karşılayacak tutarda sermayenin 
yeniden artırılarak ödenmesi gerekmektedir. Uzun dönemde ise, satışların artırılması 
hususunda daha çok çaba sarf edilmeli ve dolayısıyla kurulu kapasiteden yararlanma oranının 
artırılması neticesinde faaliyetler yolu ile yeterli kaynak yaratılmalıdır. 

Diğer taraftan, paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin yapısı incelendiğinde; dönen 
varlıkların % 75,5'inin stoklardan, % 13'ünün ticari alacaklardan, % 10,8'inin hazır 
değerlerden ve % 0,7'sinin de diğer dönen varlıklardan oluştuğu görülmektedir. 

Alman siparişlerin büyük partiler halinde bir yıldan fazla bir sürede üretiliyor olması 
nedeniyle, üretime hazırlanma sürecinde ilk madde ve malzemeler, üretim sürecinde de yarı 
mamuller büyük tutarlara ulaşmaktadır. Bu nedenle, üretim faaliyeti devam ettiği sürece, 
paraya çevrilebilir ve hazır değerler içinde stoklar belli bir büyüklükte olacaktır. 

Hazır değerlerin önceki yıla göre % 5,5 oranında, kısa süreli yabancı kaynakların ise 
% 0,9 oranında azalması neticesinde, cari oran rasyosunda 1,5 puan düşüş olmuştur. Hazır 
değerler, Kurumun kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilmek için elde tutulmaktadır. 
Zamanlama yönünden, kaynak ödeme denkliğinin tam olarak sağlanması mümkün olmadığı 
için, atıl kalan kaynaklar repo edilmektedir. 2006 yılında yapılan repo ve hazine bonosu 
işlemleri neticesinde toplam 1.264.619 YTL faiz geliri elde edilmiştir. Bu tutar yıllık % 10 
gibi bir oranla kapitalize edildiğinde, yaklaşık 12,6 milyon YTL gibi bir tutarın bankalarda 
tutulduğu sonucuna varılmaktadır. Diğer taraftan da, bankalardan temin edilen spot krediler 
için 3.801.873 YTL faiz gideri yapılmıştır. Kurumun toplam 13 bankanın 57 şubesinde 
açılan 97 hesabında yürütülen banka işlemlerinin takibinin güçleşeceği açıktır. Bu itibarla 
kaynakların daha etkin kullanılması için, çalışılan banka, şube ve hesap sayısının asgari 
düzeye indirilmesi yararlı olacaktır. 

Kurumun 2005 yılında yaptığı 456.063.908 YTL tutarındaki net satışların; % 51,8'si 
oranındaki 236.105.558 YTL'si resmi dairelere, % 44,8'i oranındaki 204.398.626 YTL'si 
gerçek ve tüzel kişilere , % 2,5'i oranındaki 11.212.060 YTL'si KİT'lere ve % 0,9'u 
oranındaki 4.347.664 YTL'si de yurt dışına olmasına karşılık, 2006 yılında yaptığı 
399.951.209 YTL tutarındaki net satışların; % 43,5'i oranındaki 173.944.019 YTL'si resmi 
dairelere, % 53,4'ü oranındaki 213.437.141 YTL'si gerçek ve tüzel kişilere , % 1,4'ü 
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oranındaki 5.510.373 YTL'si KİT'lere ve % 1,7'i oranındaki 7.059.676 YTL'si de yurt 
dışına ait bulunmaktadır. Neticede, Kurumun Kamu Kurum Kuruluşlarına yaptığı satışların 
önceki yıla göre % 27,4 oranında 67.863.226 YTL azalması dönem sonucunu olumsuz 
etkilemiştir. 

2005 yılında 15.290.226 YTL dönem karı elde eden Kurum 2006 yılını 30.514.376 
YTL dönem zaran ile kapatmıştır. Dönem zarannın oluşumunda en önemli etken yeterli 
sipariş alınamaması, üretim için hazır tutulan kapasitelerden yeterince yararlanılamaması 
neticesinde yapılan giderlerin önemli bir kısmının maliyete dönüşmeden zarar hesaplanna 
gitmesidir. 2006 yılı faaliyetleri 65.558.431 YTL faaliyet karı ile kapanmasına karşılık, 
Kurumun 58.765.702 YTL çalışmayan kısım gider ve zaran ve 19.456.784 YTL'si de 
personelden kaynaklanan faaliyet dışı hesaplara verilen gider ve zararlan doğmuştur. 
Personelle ilgili olarak faaliyet dışı hesaplara verilen tutarlar dahil edildiğinde, Kurumun 
işletme faaliyetleri yolu ile kaynak tükettiği görülmektedir. Kaynaklannı asli faaliyet alanında 
kullanan bir kuruluş, işletme faaliyetleri yolu ile kaynak yaratamıyorsa, olağan olarak dönem 
sonucu da zararla kapanacaktır. 

Faaliyet karı ile dönem net zararı arasındaki farkın büyüklüğü; finansman giderleri ile 
fabrikalann işletme faaliyetlerine bağlı olarak yaptığı, ancak Tek Düzen Hesap Planı 
uygulamalan gereğince faaliyet dışı hesaplara verilen çalışmayan kısım gider ve 
zararlanndan, kıdem tazminatlarından, üretim sırasında bozulan ve hurdaya ayrılan 
malzemelerin maliyet bedelinin zarar kaydından, memur emeklilik ikramiyeleri gibi 
giderlerden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, faaliyetlerinin büyük bir kısmını kamu 
fonlarından faizsiz olarak temin eden Kurumun, kullandığı kamu kaynaklarının piyasa 
koşullarında temin edilmesi durumunda dönem sonucunun (zarannın) daha büyük tutarlara 
ulaşacağı görülmektedir. 

Yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere, yeterli satış yapamaması ve özellikle yurt dışı 
satışlarının yetersiz kalması sonucunda kurulu kapasitenin yeterince kullanılmaması, 
yapılan giderlerin faaliyet dışı gider ve zarar olarak bünyede kalması neticesinde, Kurum 
yeterli karlılığa ulaşamamaktadır. Kurumun kamu maliyesine yük olmadan piyasa 
koşullarında faaliyetini sürdürebilmesi için; piyasada talep edilen mamulleri rekabet edebilir 
maliyet ve kalitede üretmesi ve pazarlama faaliyetlerine daha çok ağırlık vermesi 
gerekmektedir. Ayrıca, yatırımların yapılmasındaki tercihlerde piyasa koşullannın 
değişiminin getireceği sıkıntılar yeterince değerlendirilmelidir. Kurulu kapasitelerin getirdiği 
mali yüklerin azaltılması için çözümler üretilmelidir. 

Bu nedenle, Kurumun gereksinimi olan kaynakları yaratarak, kamu maliyesine yük 
olmadan faaliyetini sürdürebilmesi için; talep edilen mamullerin rekabet edebilir maliyet ve 
kalitede piyasa koşullarında üretilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin bir hale 
getirilmesi, kurulu kapasitenin getirdiği mali yüklerin azaltılması hususunda gerekli 
tedbirlerin alınması önemli olmaktadır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

233 sayılı KHK'nin 29'uncu maddesi gereğince ana teşekkülce hazırlanan işletme 
bütçesi MKEK Yönetim Kurulu'nun 15.12.2004 tarih ve 373 sayılı kararı ile kabul 
edilmiştir. 

Kurum İşletme Bütçesi Yönetmeliği, 09.06.2004 tarih ve 25487 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2004/19 sayılı Dış Genelgesi gereği, Kamuda yeniden 
yapılanma çalışmaları kapsamında Yönetim Kurulu'nun 20.07.2005 tarih ve 18/185 sayılı 
karan ile yönerge haline getirilmiştir. 
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Buna göre hazırlanan işletme bütçesinin yıl içinde uygulanması sonunda; 348 memur, 
2.096 sözleşmeli personel ve 3.554 işçi statüsündeki personele toplam 187.243 bin YTL 
ödendiği, 170.873 bin YTL tutannda alım yapıldığı, stok seviyesinin 207.292 bin YTL, tüm 
giderlerin 447.813 bin YTL üretim maliyetinin 250.897 bin YTL, net satış hasılatının 399.951 
bin YTL, yatırımların 22.853 bin YTL olarak gerçekleştiği, görülmüştür. 

Bütçe sonuçlan genel itibariyle değerlendirildiğinde; bütçe hedefleri ile gerçekleşen 
değerler arasında büyük oranlarda sapmalar olduğu, bu sapmaların bir kısmı piyasadaki 
ekonomik dalgalanmalar ve alınan sipariş yetersizlikleri ile izah edilse dahi, sapma oranlann 
büyüklüğü ve bu durumun önceki yıllarda aynen devam ettiği dikkate alındığında bütçenin 
gerçekçi verilerden hareket edilerek hazırlanmadığı, bunun yanında değişen şartlara uygun 
olarak işletme bütçesinin yapılması gereken değişikliklerin zamanında yapılmadığı, özellikle 
üretim ve satış hedeflerinin gerisinde kalınırken, stokların ise bütçe hedefinin % 146 üzerinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Bu bakımdan, çağdaş işletmecilik esaslarından olan bütçelerin 
hazırlanmasına gereken önemin verilerek, konulacak hedeflerin geçmiş yıl sonuçlan ve 
gerçekçi verilerden hareket edilerek tesbit edilmesi önem arzetmektedir. 

Kurum 2006 yılı yatırım ve finansman programında 113.324 Bin YTL kaynak 
yaratacağını, ödemeler toplamının 88.324 Bin YTL olacağını, kaynak ödemeler farkının 
25.000 Bin YTL olarak gerçekleşeceğini, yapılması öngörülen 40.000 Bin YTL tutarındaki 
yatırımların 25.000 bin YTL'sinin Kurumun faaliyetleri neticesinde yaratılan kaynaklarla, 
kalan 15.000 bin YTL'sinin ise sermaye artışı sureti ile karşılanacağını öngörülmüştür. 
Program ile gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında önemli sapmalann olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle, yatırım ve finansman programlarının bütçe tekniğinde belirlenen hedeflere uygun 
olarak hazırlanması, aynca yapılan değişikliklere paralel olarak revize edilmesi hususunda 
gereken özenin gösterilmesi önemli olmaktadır. 

Kuruluşun 2006 yılı giderleri programına göre % 21 oranında düşük olmasına karşılık 
geçen yıla göre % 9,7 oranında artarak 447.813.512 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 
% 35 oranında 158.206.675 bin YTL'si ilk madde ve malzeme, % 28 oranında 126.626.224 
bin YTL'si işçi ücret ve giderlerini, % 13 oranında 60.617.115 bin YTL'si memur ve 
sözleşmeli personel ücret ve giderlerini, % 9 oranında 40.935.667 bin YTL'si dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmetleri, % 1 oranında 7.275.735 bin YTL'si çeşitli giderleri, % 2 
oranında 8.629.512 bin YTL'si vergi, resim ve harçları, % 7 oranında 32.964.045 bin YTL'si 
amortisman ve tükenme paylannı, % 3 oranında 12.557.539 bin YTL'si de finansman 
giderlerini oluşturmuştur. 

Kurumun tedarik işleri 1975 yılında uygulamaya konulan "MKE Kurumu Satın Alma 
Esas ve Yetkileri Yönetmeliği'ne göre yürütülmekte iken 2003 yılı dönem başından itibaren 
22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde 
yürürlüğe giren "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu" esaslarına göre yürütülmeye başlanılmıştır. 

Bahis konusu Kanun'un istisnalar başlıklı 3'üncü maddesinin (b) bendine göre MKE 
tarafından yapılacak alımlarda uygulanacak olan 2004/7004 sayılı Kararname eki esaslanna 
göre usuller belirlenmiştir. Diğer taraftan Kurumun ana faaliyetine yönelik mal ve hizmet 
alımlan için kanunun 3'üncü maddesinin (g) bendi hükümleri doğrultusunda belirlenen 
maddelerin üretimle ilgili mal alımlannın istisna kapsamında tedarik edilmesinde 
sorumluluğun tedarik sahibi idarelerde olması benimsenmiştir. Buna göre hazırlanan 
yönetmelik 07.08.2004 tarih ve 25546 sayılı Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (b) ve (g) bendleri kapsamı 
dışındaki alımlar ise, Kamu İhale Kanununa tabi olup, hazırlanan yönerge 30.11.2004 tarih ve 
333 sayılı Yönetim Kurulu Karanyla uygulamaya konulmuştur. 
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Kurumun dönem sonu itibariyle toplam alımları 165,5 milyon YTL'dir.Bunun % 91 
oranında 151,0 milyon YTL'si yurtiçi, % 9 oranında 14,5 milyon YTL'si de yurt dışı 
piyasalardan tedarik edilmiştir. Gerçekleşen alımlar program hedefinden % 30 oranında 
noksan olmasına karşın geçen yıla göre % 15 oranında artmıştır. Ayrıca, kurum içi irsalat 
yoluyla bütçede 59,5 milyon YTL tutarında ödenek mukabili 49,4 milyon YTL'lik ilk madde 
ve malzeme tedariği gerçekleştirilmiş olup alım tablosuna dahil edilmemiştir. 

Kurumun 2006 yılında gerçekleşen alımlarının; % 25 oranında 42,0 milyon YTL'si ilk 
madde ve malzemelere, % 2 oranında 3,2 milyon YTL'si avadanlık, takım ve aletlere, % 24 
oranında 39,3 milyon YTL'si yakıtlar, yağlar ve kimyevi maddelere, % 7 oranında 10,9 
milyon YTL'si çeşitli malzemelere, % 16 oranında 26,1 milyon YTL'si üretim aksam ve 
kısmı komplelerine % 26 oranında 44,0 milyon YTL'si de ticari mallara aittir. 

Kurum alım faaliyetleriyle ilgili olarak çok çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı 
görülmüştür. Bu bakımdan alım talebinde bulunacak fabrikaların; ambar mevcudu, üretim ve 
satış durumu ile malzeme tedariğindeki temin ve teslimat süresi göz önünde bulundurularak 
sözleşme aşamasında değişikliğe gidilmeyecek şekilde teslimat termin programlarının 
hazırlanması ve şartname esasları dahilinde ihale işlemlerinin sonuçlandırılması çok önemli 
olmaktadır. 

Kurumun geçen yıldan devreden 78,8 milyon YTL tutarındaki ilk madde ve malzeme 
stoklarına dönem içinde 245,2 milyon YTL'lik giriş, 231,1 milyon YTL'lik çıkış yapılması 
sonucu 2007 yılına devreden stok tutarı 92,9 milyon YTL olmuştur. 2006 yılı işletme 
bütçesinde ilk madde ve malzeme stokları 52,6 milyon YTL olarak programlanmış olmasına 
karşın gerçekleşme program hedefine göre % 77, geçen yıla göre de % 18 oranında artmıştır. 

Kurumun 2007 yılına devreden ilk madde ve malzeme stoklarının, %38 oranında 35,1 
milyon YTL'si madeni malzeme, % 6 oranında 24,1 milyon YTL'si yakıtlar, yağlar ve 
kimyevi maddeler, % 19 oranında 18,2 milyon YTL'si üretim akşamlan, % 7 oranında 6,6 
milyon YTL'si çeşitli malzeme, % 4 oranında 3,5 milyon YTL'si avandanlık, takım, alet, 
bağlama,ara iş ve tali hasılat, % 4 oranında 3,6 milyon YTL'si diğer stoklar, % 2 oranında 
1,8 milyon YTL'si de sipariş avanslanna aittir. 

Kurumun üretimine yönelik ürünlerinde kullanılacak ilk madde ve malzemelerin %90 
civanndaki bölümünün yurt içi piyasalardan temin edilmesi, Milli Savunma Bakanlığı 
siparişlerinde kullanılacak ilk madde ve malzemelerin yapılan protokoller gereği sözleşme 
tarihinden sonra tedarik edilmesi dikkate alınarak pahalı olan kaynakaların stoklara 
bağlanmasında üretim, satış ve tedarik planlamasına gereken önemin verilerek satın alınacak 
ilk madde ve malzemelerin sipariş süresi ve yöntemlerini kapsayacak şekilde azami ve asgari 
stok seviyelerinin sağlıklı bir biçimde tespit edilerek etkin bir stok kontrol sisteminin 
kurularak stok artışlarının önlenmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan, ilk madde ve malzeme stokları ile ilgili olarak; üretim planlamasına 
gereken önemin verilerek stoklanacak ilk madde ve malzemelerin tedarik süreleri de göz 
önünde bulundurulmak suretiyle asgari ve azami stok seviyelerinin sağlıklı olarak tesbit 
edilerek etkin bir stok kontrol sisteminin kurulması, genel müdürlüğün stoklarla ilgili 2498 
sayılı genelgesi kapsamında oluşturulacak komisyonlar marifetiyle ilk madde ve malzeme 
stok grupları içerisinde bulunan kullanım imkanı bulunmayan malzemeler ile hareketsiz 
malzemelerin tesbit edilmesi, gerekmektedir. 

Üretiminin önemli bölümünü, Milli Savunma Bakanlığı'nın siparişlerine göre 
yapmakta olan ve büyük sanayi tesislerine sahip kuruluşta; ürün cinslerine bağımlı olarak 
üretim miktar ve kapasite kullanım oranları farklı olmaktadır. Genel olarak üretim miktarında, 
geçen yıllara göre bazı önemli yatınmlann tamamlanmasıyla birlikte, bazı ürünlerde bir 
miktar artış görülmekteysede kapasite kullanım oranları fabrikalar itibariyle % 10-95 oranında 
değişkenlik göstermektedir.Ancak tesislerin durumu göz önüne alındığında, sipariş alımı 
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üretim faaliyetleri, yatırımlar ve satış aktiviteleri ile ilgili önemli sorunlann devam etmesi 
nedeniyle genel olarak üretimlerin düşük olduğu görülmektedir. 

Globalleşen dünyada askeri amaçlar ve uluslararası ilişkilerdeki değişen ve gelişen 
stratejiler karşısında mühimmat sektöründe de gelişen modern teknolojilerin tüm 
imkanlanndan faydalanılarak çok farklı nitelik ve niceliklerde ürünlerin üretilmesine 
yönelinmiştir. Bunun sonucunda sektördeki imalat, yönetiminde talep seyrine bağımlı olarak 
hızlı gelişme ve yönlenmeler başlamıştır. Ancak, bilim ve teknolojideki büyük gelişmeler 
mühimmat sanayinde inanılmaz boyutlara ulaşarak konvansiyonel silahların dışında nükleer 
silahların, biyolojik ve kimyasal silahların doğmasına neden olmuştur. Bu türden topyekun 
kitle imha silahlanmn uluslararası kararlar ile kullanılmasına yasaklar getirilmeye çalışılmış 
ise de ülkeler imkanlan ölçüsünde bu türden silahlara sahip olma niyetlerini korumuşlardır. 

Ülkemizde dünya coğrafyasındaki stratejik konumu nedeniyle savunma ve güvenlik 
ihtiyacı daima önemini korumuş ve buna paralel olarak ta modern konvansiyonel 
mühimmatların üretilmesini zorunlu kılmıştır. Bunların sonucunda konvansiyonel türde 
muhtelif uçak bombası, çeşitli çapta mühimmat ve parçalan, mayın ve roket harp başlıklan, 
bunlara bağlı olarak askeri ve sivil amaçlı patlayıcı maddeler ve ilgili araç ve gereçlerinin 
üretimini yapan Kuruluş, konusunda bilgi birikimi ve deneyimi ile ülke savunma sanayinde 
çok önemli bir konuma sahiptir. 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, verimli ve kaliteli iş yapabilme özelliğini kaybetmiş, 
tezgah ve makinaların büyük miktarlara ulaşması, az miktarlarda fakat çok çeşitli üretimin 
olması, kamu ağırlıklı siparişlerin düzenli bir seyir göstermemesi, üretimin planlama ve 
uygulama aşamalarında çağdaş üretim yöntemi ilkeleri ve tekniklerinin yeterli düzeyde 
uygulanamaması finansman teminindeki güçlükler ve teknik zorunluluklan nedeniyle 
modernizasyon projelerinin gerçekleşememesi, ürün pazarlanmasındaki sorunlar gibi çok 
çeşitli nedenler üretimde olumsuz etki yapmakta, maliyetleri yükseltmektedir. 

Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak Silahlı Kuvvetlerin, silah ve 
mühimmatının önemli bölümünü yıllardır karşılayan MKE Kurumu, aynca demir-çelik, 
kimya ve makine imalatı gibi pek çok sektöre öncülük ederek ülke sanayinin ve ekonomisinin 
gelişiminde büyük katkıda bulunmuştur. Ancak, kuruluşun halen iştigal ettiği sivil amaçlı 
üretim konularında son yıllarda Türkiye'de önemli yatınmlann yapılmış olması ve bunların 
çağdaş üretim yöntemi ilkeleri ve tekniklerine göre faaliyetlerini sürdürmesinin ciddi bir 
rekabet ortamı yarattığı ve kuruluşun her türlü üretimi yapabilecek eskimiş entegre yapısı ile 
bu ortamda, rekabetinin gittikçe azaldığı ve işletmelerin bir bölümünün kaynak tüketen bir 
konuma geldiği gözlenmektedir. Günümüz üretim stratejilerinde; entegre üretim yapısının 
terk edildiği görülmekte, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi için, düşük maliyetle üretim 
yapabilme özelliği nedeniyle yan sanayi ile entegre bir üretim planlamasına gidilmesi ön 
plana çıkmaktadır. Diğer taraftan Kuruluş'da genel olarak üretim tesislerinin çok geniş 
alanlara yayıldığı ve çok sayıda büyük hacimli binalarda faaliyet gösterildiği, bu durumun ise 
genel giderleri yükselttiği, iş akışı ve koordinasyonunda olumsuz etkileri olduğu 
görülmektedir. 

Gerek ülke gerekse dünya sanayilerindeki gelişmeler ve değişimler çerçevesinde; Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli katkı oranını yükseltmek ve 
savunma sanayi pazanndan daha büyük pay almak için MKE Kurumu'nun kısa, orta ve uzun 
dönemdeki stratejisinin tespiti ile gerekli planlamalann yapılması büyük önem kazanmıştır. 
Uzun yıllardır devam eden MKE Kurumu'nun geleceğe dönük beklentilerinin karşılanmasını 
sağlayacak yeniden yapılanma çalışmalarında kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. Yeniden 
yapılanma düşüncesi ışığında; savunma sanayine direkt veya dolaylı olarak üretim yapmayan 
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fabrikaların bünyeden çıkarılması, kalan kuruluşların ise modernize edilerek daha üretken ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulması ana politika olarak kabul edilmelidir. Bu anlamda; mevcut 
savunma sanayi teknolojilerinin yenilenmesi ve yeni savunma sanayi ürünlerinin üretilmesi 
için gerekli olan yatırım projelerine kaynak sağlanabilmesi, tüm çaba ve zamanın savunma 
sanayi faaliyetlerine teksif edilebilmesi, nitelikli personel istihdamı ve esnek işletmecilik 
politikaları amaçlanmalıdır. 

Bu durumda; bilgi birikimi, deneyimi ve askeri amaçlı üretim tesisleriyle ülke 
savunma sanayinde ağırlığı olan MKE Kurumu'nun yeniden yapılanma faaliyetleri büyük 
önem kazanmaktadır. 

Kuruluşun modern teknoloji ve yöntemleri kullanarak kapasite kullanımını yüksek, 
kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde bulunabilmesi için; NATO standartlarına 
uygun olarak üretilme imkanı bulunan ürünler ve diğer sivil amaçlı mamullerin çeşit ve 
miktar yönünden uzun vadeli olarak üretimlerinin planlanması imkanlarının araştırılması; 
Ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurmuş üretim hattındaki makinalarının 
modernizasyonunun etkin şekilde sürdürülmesi yanında dünyadaki mühimmat ve silah 
sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine etkinlik ve işlerlik kazandırılması; Bazı işletmelerde yeterli sipariş 
temin edilememesi nedeniyle yararlanılamayan tezgah kapasitelerinin teknik ve ekonomik 
değerlendirilmesinin yapılarak askeri üretim dışında iç ve dış piyasalara yönelik üretim 
yapma imkanlarının da araştırılması önem kazanmaktadır. 

Bu bakımdan, ülke savunması ve güvenliğine yönelik olarak stratejik hafif ve ağır 
silah mühimmatı, roket, yüksek patlayıcılar, uçak bombaları gibi mamuller yanında bazı 
ürünlerde özel sektörle de rekabet içerisindeki Kuruluşun modern teknoloji ve yöntemleri 
kullanarak kapasite kullanımı yüksek, kaliteli, verimli ve güvenli bir üretim faaliyetinde 
bulunulabilmesi için 2006 yılında geçmiş yıllar itibariyle olumlu yönde gelişme olmakla 
birlikte, büyük oranda sipariş ve yeni yatırımlara bağımlı olarak ortalama % 35-40 civannda 
gerçekleşen kapasite kullanım oranları karşısında üretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi 
konusunda tüm tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir. 

Yukarıda genel anlamda ifade edilen Kurumun üretim faaliyetleri ile ilgili olarak, 
2006 yılında; 122mm Çok Namlulu Roket Atar Mühimmatının teslime hazır hale getirilmesi 
ile birlikte MSB'ca teknik şartname değişimleri istenmesi ile teknik, hukuki sorunlar ve 
büyük oranda maddi kayıplarla karşılanması, 5.56 mm HK-33E Piyade Tüfeği ile ilgili 
talebin durdurulması karşısında yerine ikame edecek Otomatik Piyade Tüfeği Projesinin biran 
önce sonuçlandınlması, 155mm Uzun Menzilli Mühimmat Geliştirme ve Üretim faaliyetleri 
çerçevesinde, sözleşmelerin imzalanması ve kuruma önemli yetenek ve finans sağlayacak 
üretim alt yapısı çalışmalarına başlanılması, Gaz Maskesi Tesisi ürünlerinin pazarlanma 
sorunları ve MKE'ye teslimi gereken TCDD hurdalarının teslimatına biran önce 
başlanılmasını teminen gerekli idare ve hukuki girişimlerin sonuçlandırılması, gibi hususlar 
diğer sorunlar yanında önemini koruyarak ön plana çıkmıştır. 

MKE Kurumunun üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi ve dünyadaki gelişmelerin 
gerisinde kalmaması için günün teknolojisine uygun olarak tesislerin modernize edilmesi, 
mühimmat ve silah sistemlerindeki değişmelerin ve gelişmelerin yakından izlenmesi ve 
üretime kazandınlması amacıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine etkinlik kazandırılması 
kapsamında AR-GE çalışmalarının sürdürülmesine çalışıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, 
özellikle 1991-2006 yıllan arasında 43 adet proje tamamlanarak önemli bölümü TSK 
envanterine girerek seri üretimleri yapılmış ve/veya devam etmektedir. Diğer yandan önemli 
11 adet proje üzerinde AR-GE çalışmaları devam etmektedir. 
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Kalkınma planları, uzun ve orta vadeli strateji programları içerisinde önemle ifade 
edilen ve Kurumun ülke savunma ve güvenliğinde sahip olduğu vizyon itibariyle gelecektede 
varlığını sürdürebilmesi ve yeteneklerinin ölçüsü olan, araştırma, geliştirme, ürün tasarım ve 
tatbikatı faaliyetlerine etkinlik ve işlerlik kazandırılması yönünde Yeniden Yapılanma 
Programı çerçevesinde AR-GE biriminin aktif ve güçlü hale getirilmesi için gerekli her türlü 
tedbirin alınması, gerekli olmaktadır. 

Diğer yandan; çağdaş üretim ve proje faaliyetlerine yönelik; Üretim Hattı 
Kalifikasyonu, Konfıgürasyon Yönetimi, Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi konularını içeren 
"Proje Yönetim Uygulama İlkeleri" doğrultusunda TSK ihtiyaçlarının en iyi şekilde 
karşılanması ve ürünlerin uluslararası alanda rahatlıkla rekabet edecek seviyeye getirilmesi 
için kuruluş ile MSB arasında mutabakata varılan görüşler çerçevesinde öncelikle sözleşmesi 
gündemde olan ürünler üzerinde durularak uygulama ve koordinasyona yoğun bir şekilde 
devam edilmesi önemli olmaktadır. 

Kurumun MSB (Kuvvet Komutanlıkları) ve İçişleri Bakanlığı birimleri siparişlerine 
bağlı olarak yapılan ürün teslimatlarında; ilgili satış protokolleri ve sözleşme hükümleri 
üzerinde üretim şartları esas alınarak gerekli idari ve teknik iyileştirme ve düzenlemelerin 
yapılması ile yıllardır devam eden gecikme cezaları ve esas itibariyle, ürün karakteristiği, 
işletme teknolojik ömrü ve modernizasyonu durumu işgücü kalifıkasyonuna bağlı gerekli 
standartların oluşturulması ile üretim miktar ve tutarına göre önemli miktarlara ulaşan bozuk 
üretim miktarları, sorunlarının çözümü için her türlü tedbirin alınması, önemli olmaktadır. 

V. YATIRIMLAR 
Kalkınma planları ve yıllık programlarda; ekonomide güven ve istikrarı artırarak 

ekonomik büyüme sürecini devam ettirmek, istihdamı artırmak, enflasyonu kontrol altında 
tutmak, kamu kesimi borçlanma ihtiyacını ortadan kaldırmak ve kamu borcunun milli gelire 
oranındaki düşüş eğilimini sürdürmek; en önemli makro ekonomik amaç ve politika olarak 
benimsenmiştir. 

Bu durumda, kamu kuruluşlarına tahsis edilecek kaynakların etkin, ekonomik ve 
verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde; kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği 
arttıracak bir yol haritası niteliğinde olan yıllık program uygulamalarının sonuçları ve genel 
şartlardaki değişmelerinde dikkate alınarak ve her yıl yenilenmesi ile dinamik bir yapıya sahip 
olunarak hazırlanan yatırım programlarının, kalkınma planlarında yer alan politikalara uygun 
bir şekilde hazırlanması ve etkinlikle uygulanması önem arz etmiştir. Bu kapsamda, 
yatırımların ekonomik ve sosyal alt yapı alanlarında yoğunlaştırılmasına devam edilerek ve 
mevcut kısıtlı kaynaklar dikkate alınarak toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli 
hizmetlerin biran önce sağlanmasına gayret sarf edilmesinin esas alınması benimsenmiştir. 

Kalkınma planları ilkeleri doğrultusunda hazırlanarak 10.12.2003 tarihinde kabul 
edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile kamu mali yönetim 
sistemimize getirilen çok yıllı programlama, kuruluş düzeninde stratejik planlama ve 
performans esaslı bütçeleme gibi önemli yenilikler ile program ve bütçelerin hazırlanma, 
uygulanma ve uygulama sürecinin daha sistemli ve etkin hale getirilmesi hedeflenmiştir. Buna 
göre, stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu 
çerçevede yönlendirmek için söz konusu Kanun hükümleri doğrultusunda 2006-2008 
dönemini kapsayacak şekilde hazırlanarak yayımlanan birinci orta vadeli programda yer alan 
amaç, politika öncelikler ile yine aynı dönem için hazırlanan orta vadeli mali planda ortaya 
konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerinin; program, bütçe ve yatırım programı 
hazırlıklarına temel teşkil etmesi kararlaştırılmıştır. 
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VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi 2005 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. IX. 
Yedi Yıllık Kalkınma Planı Avrupa Birliğinin yeni mali programlama dönemiyle uyum 
sağlamak amacıyla başlangıç yılı 2007 ve yedi yıllık olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu şekilde 
2006 Yılı Kalkınma Planları tarafından kapsanmayan bir geçiş yılı olacaktır. Böylece, 2005 
yılından sonraki plan ve programlar VIII. BYKP süresinde hazırlanan Uzun Vadeli Strateji 
(2001-2023) ve Orta Vadeli Strateji (2006-2008) Programları esas alacak şekilde hazırlanması 
ön görülmüştür. 

Buna göre; 2.0VP (2007-2009) 13 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de, bunlara 
bağlı olarak IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013)da 01 Temmuz 2006 tarihli Resmi 
Gazete'de, yayınlanmıştır. 

Bu ilkeler doğrultusunda, 19 Ekim 2005 gün ve 25971 (mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 17 Ekim 2005 gün ve 2005/9486 sayılı "2006 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyon ve İzlenmesine Dair" Bakanlar Kurulu Kararlan ile hazırlanan 
"2006 Yılı Yatınm Programı" 07 Ocak 2006 gün ve 26046 sayılı mükener Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; 2006 yılı yatırım programı, 2006 yılı 
programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Böylece, program hedefleri 
doğrultusunda kuruluşlara ait yatırım proje ve harcamalan ana sektör ve bu ana sektörlerin alt 
sektörlerinde faaliyet gösteren kamu kuruluşları yatırım programları belirlenmiştir. 

Yukanda bahis konusu yatınm programı çerçevesinde olmak üzere Kuruluşun; Kimya 
Sanayi Sektörü, Elektriksiz Makineler İmalat Sanayi Sektörü, Demir-Çelik Sanayi Sektörü 
bünyesinde toplam 31 adet projesi mevcut olup, bunlann proje tutarlan toplamı 130.647 bin 
YTL dış olmak üzere 250.480 bin YTL, dir. Buna göre, 2006 yılında tahsis olunan, 7.085 bin 
YTL dış olmak üzere toplam 40.000 bin YTL ödeneğe karşılık, 4.465 bin YTL dış olmak 
üzere toplam 19.863 bin YTL harcama yapılarak % 49,7 oranında gerçekleşme meydana 
gelmiştir. Projelerin yatınm tutarları dikkate alındığında başlangıçlarından cari yıl sonuna 
kadar yapılan sarf toplamlanna göre gerçekleşme ise % 23,6 olmuştur. 

Kuruluşun yatınm programı, mevcut tesislerin eksikliklerinin giderilmesi ve 
modernizasyonu ile askeri ihtiyaçlara yönelik modern silah ve mühimmat üretimini 
hedefleyen projeleri içermektedir. Özellikle, yatırım programında Modern Silahlar III Projesi 
adı altında tek ödenekle yer alan çok sayıdaki projelerde MSB'nin yönlendirici etkisi olup, 
yurt dışı teknolojiye gereksinimi bulunmaktadır. Mevcut durumda, Kuruluşun teknik gücü 
yeni teknolojiyi içeren çok sayıdaki özellikli projenin hazırlık, ihale, değerlendirme ve 
uygulama aşamalarının yürütülmesinde önemli güçlüklerle karşılaşmakta, bu duruma ilave 
olarak, doğan ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ve finansman teminindeki 
güçlükler de projenin gerçekleşme durumlannı olumsuz etkilemektedir. Nitekim yıllar 
itibariyle gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 2000'de % 31, 2001'de % 44, 2002'de % 58, 
2003'de % 32, 2004'de % 36, 2005'de % 45 2006 yılında % 50 olduğu görülmektedir. Bu 
bakımdan programlanan yatınmlann hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için 
Kurumun teknik gücünün ve finansman ihtiyacını karşılayacak kaynaklann yeterli hale 
getirilmesi önem kazanmaktadır. 

Yatırım programında yer alan savunma sanayi ağırlıklı projelerin işlerliğe 
kavuşturulması, planlanan süreleri çok defa aşmaktadır. Bu durum ise; daha ziyade gerekli 
finansman ihtiyacının zamanında temin edilememesinden kaynaklanmaktadır. Aynca; 
projeler için yurt dışı firmaların ülkelerinde ihraç izni alırken karşılaşılan güçlükler, tekliflerin 
teknik ve ticari yönden değerlendirilmesinin zaman alması, yıllara sari tedarik 
anlaşmalanndaki değişkenlikler, firmalarla sorunlann yaşanması, karar değişiklikleri ile süre 
uzatımları, projelerin gecikmesinde diğer olumsuz etkenler olmaktadır. 
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Kuruluş ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasındaki ilişkiler çerçevesinde; 
müsteşarlığın amaçları arasında yer alan bir kısım projelerde yukarıda açıklandığı gibi olumlu 
gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, kuruluşun Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçlarını 
karşıladığı savunma sanayi tesislerinde yeni teknolojilerinin uygulanmasını ve yeni ürünlerin 
üretilmesini sağlayacak yatırımlara ihtiyacı devam etmektedir. Halen, kuruluş yatınm 
programında; ülke savunma ve güvenliği bakımından çok önemli olan modern silahlar III 
grubu içinde yeni silah ve mühimmat projeleriyle bir kısım modernizasyon projeleri yer 
almaktadır. Ancak yeterli finansman kaynağı temin edilememesi, bazı projelerde Silahlı 
Kuvvetlerin silah ve mühimmat tiplerini ve ihtiyaç miktarları konusunda bir karar almamış 
olması nedeniyle bu yatırımları gerçekleştiremediği gözlenmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Kuruluşça Savunma Sanayi Müsteşarlığına çeşitli başvurular 
yapılmış olup, Savunma Sanayi İcra Komitesi karanyla bazı projelere yönelik olarak ihtiyaç 
duyulan finansmanlann yurtdışı ödemelerin Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
kaynaklarından karşılanması karara bağlanmıştır. 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu kaynaklanndan yatırımların dış finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan döviz bazındaki krediler yatırımların 
tamamlanmasından sonra faizi ile birlikte mal karşılığı veya döviz bazında nakit olarak 
protokolde belirtilen süre içinde geri ödenmektedir. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı ile Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu; 25 mm Mühimmat Üretimi 
Projesi, Küresel Barut Üretimi Projesi, 5.56 Piyade Tüfeği Projesi, 155mm 52 Kalibre Silah 
Alt Sistemleri Projeleri için yurt dışı finansmanında kullanılmak üzere toplam 71.8 milyon 
dolarlık, ayrıca 5.56 mm. ve 7.62 mm. Fişek ve Kapsül Üretimi Projesi için ise 46.1 milyar 
Euro'luk kredi sağlanmıştır. 

Yukarıdaki bahis konusu gelişmelere rağmen kuruluşun yatırım programı dikkate 
alındığında temin edilen kredi ve off-set imkanlannın yeterli olmadığı ve bu imkanlardan çok 
daha fazla yararlanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı projeler finansman 
yetersizliği nedeniyle iz bedellerle yatırım programında yer almış 20 mm Fişek Üretimi, 120 
mm Topçu Roketi, Sıvı Emülsiyon, Patlayıcı Üretimi 155 mm Mühimmat Gövdesi Üretimi, 
Fek Fesih Tesisi, Mayon Üretimi, Oleum Tesisi, Nitrogliserin Tesisi, projeleri için ise off-set 
imkanları çerçevesinden yararlanılması için girişimlerde bulunulmuş, 20 mm Fişek Üretimi 
Projesi (Faz I için 4.600.000 Euro, Faz II için 2.650.000 Euro) dışında önemli bir gelişme 
sağlanamamıştır. 

Yatınm Programında yer alan özellikle savunma sanayii ağırlıklı projelerin işlerliğe 
kavuşturulamamasının önemli nedenlerinden birisi de finansman olmaktadır. Kuruluşun bu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilişkilerini sürdürdüğü Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
bünyesindeki Savunma Sanayii Destekleme Fonunun (SSDF) finansmanını kullanarak Silahlı 
Kuvvetlerin ihtiyacı olan silah, araç ve gereçlerin yurt içinde üretilmesi için modern bir 
savunma sanayiinin kurulmasına, işletilmesine ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
yürütülmesine, gerektiğinde bu mallar için tedarik ve kontrol işlemlerinin de yapılmasının 
sağlanmasına önderlik etmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde bazı projelerde olumlu gelişmeler 
olmakla birlikte çoğunlukla sorunlarla karşılaşılmıştır. Kuruluşun yatırım programı dikkate 
alındığında temin edilen kredi ve off-set imkanlarının yeterli olmadığı açıktır. Kaldı ki yeni 
düzenİemelerde bu olumsuzluğu daha da artırmıştır. Nitekim, SSM, Kurumun off-set 
taahhüdü olan firmalar tarafından finanse edilmesini talep ettiği yatırım projelerinin off-set 
kanalıyla gerçekleştirilmesinde takip edilecek yol ve uygulamalarla yeni oluşturulan zorlayıcı 
koşulların yerine getirilmesinde dahi bir projenin kurum borçlandınlarak off-set kapsamında 
gerçekleştirilebilmesi için; Kamu İhale Kuruİunun bu konudaki görüşü nedeniyle yürürlükteki 
4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" gereği ihaleye çıkılması zorunluluğu bulunması, yatırım 
projelerinin off-set kapsamında yapılmasını güçleştirmiştir. 
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Nitekim; MSB ihtiyacına yönelik, stratejik öneme haiz yatınmlann gerçekleştirilmesi 
aşamasında Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarından yararlanılarak geçmişte, ICM 
Mühimmatı, Tabanca Fişeği Üretim Hattı Modernizasyonu, 25 mm. Mühimmat, 5,56 mm. 
Tüfek, 5,56 mm/7,62 mm. Fişek ve Küresel Barut Üretimi Projelerinin dış finansman ihtiyacı 
borçlandınlarak karşılanmış olmakla birlikte, bunun yanı sıra Savunma Sanayii İcra Komitesi 
Karan bulunmasına rağmen, 155 mm. Mühimmat Üretimi Modernizasyon Projesi'nin 
gerçekleştirilmesi için gerekli kredinin verilmesi yönünde yapılan başvurulara Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı'nca olumlu görüş verilmemiştir. Ayrıca, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 
Kurum arasında projelerin kredilendirilmesi görüşmeleri esnasında, söz konusu projelerin, dış 
parasının yanında iç para ihtiyacının da karşılanması teklifi müsteşarlıkça kabul edilmemiştir. 
Ancak, yapılacak yatırımların iç parasının da Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan 
karşılanması için gereken girişimlere devam edilmesi önemli görülmektedir. En son 
2005/2006 yıllannda da Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Kuruma daha fazla kaynak 
aktanlması yönünde; 155 mm Üretim Hattı Modernizasyonu için Mühimmat Fabrikasının ve 
yerli sanayinin yeteneklerinin kullanılmasının yanı sıra ilave alınması gereken tezgah, teçhizat 
ile fıresiz bir üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli presler ve indüksiyon tav ocakları için 
toplam 17.990.000 ABD Dolar, Gazi Fişek Fabrikasında kurulan 5,56-7,62 mm fişek ve 
kapsül üretim hattının kullanılarak dönüşüm kiti ve teknik bilgi paketi alımı ile Kalaşnikof 
Mühimmatı Üretiminin gerçekleştirilebilmesi için 3.866.000 Euro, karşılığı finansman desteği 
sağlanılması istenilmiştir. 

1999 Yılından bu yana yatırım programında yer alan ancak finansman temininde 
karşılaşılan güçlükler nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplam on adet (20 mm Fişek Üretim 
Hattı Modernizasyonu, 122 mm Topçu Roketi Üretimi, Sıvı Patlayıcı Üretmi, 155 mm 
Mühimmat Gövdesi Üretimi, Fek ve Fesih Tesisi, Mayon Üretimi, Oleum Tesisi, 
Nitrogliserin Tesisi, Modüler Sevk Sistemi, 2,75" Roket Motoru) projenin; off-set taahhüdü 
bulunan fırmalann off-set imkanlanndan yararlanılarak gerçekleştirilmesi için Savunma 
Sanayi Müsteşarlığına değişik tarihlerde Kurumca başvurular olmuştur. Bu projelerden 
sadece, 20 mm. Fişek Üretim Hattı Modernizasyonu projesinin off-set kapsamında 
gerçekleştirilebilmesi mümkün olmuştur. Ancak 7.250.000 EURO tutanndaki bu proje 
bedelinin % 50'si olan 3.625.000.-EURO tutarında Kurum borçlandınlmıştır. Borcun geri 
ödemesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ürün teslimi şeklinde olması kararlaştırılmıştır. 

Bu bakımdan MSB mühimmat ihtiyaçlarına yönelik, stratejik önemi haiz Kuruluş 
yatırımlarının fınasman ihtiyacının karşılanmasında Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve 
off-set imkanlarından yeterince yararlanılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlere 
devam edilmesi gerekmektedir. 

Finansman temini yanında diğer önemli bir sorun da yatınma karar verilen 
mühimmatın yıllara sari tedarik anlaşmalanndaki değişkenliklerdir. Özellikle MSB ihtiyacı 
bazı projelerde; başlangıçlarında belirlenen kapasitelerine göre yıllara sari protokollerle 
belirlenen ürün alımlarının önemli oranda gerçekleşememesi sonucunda yatınmlann 
rantabilitesini kaybettiği görülerek atıl hale geldiği ve bunların bir kısmının ARGE 
çalışmaları ile alternatif ürünler imali ile değerlendirilmesi ve/veya yeni yatırımlar için 
kaynak tesis istifade imkanlannın araştırılmasının gereğine işaret edilerek bundan böyle 
ekonomik veya stratejik nedenlerle yatınm programına alınmış projelerin yatırım ve üretim 
safhalannda karar değişikliği nedeniyle olumsuzluğa sebep olan taraflann mali ve ekonomik 
sorumluluğa katılmaları yönünde gerekli çalışmalann yapılmasının önemine işaret edilerek, 
finansman sorununun çözümüne yardımcı olunması yanında proje rantabilitesi yönünden 
önemli kazanımlan olacaktır. Bu çerçevede MSB ile ilgili ürünlerin ihracat olanaklannın da 
sınırlı olduğu düşünüldüğünde ürün alım miktan ve fiyatı konusunda yıllara sari tedarik 
anlaşması önemli olmakta ve ürünün Stratejik Hareket Planı ve On Yıllık Tedarik Planı 
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çerçevesinde ele alınıp talepteki stabiliteye kesinlik kazandırılarak projede ürün miktan ve 
fiyatına bağlı olarak kapasite seçimi ile ekonomik yapılabilirliğinin ortaya konulması 
gerekmektedir. 

Yukanda ana hatları itibariyle belirtilen Kurumun yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak, 
2006 yılında; Tamamlanan büyük yatırım tutarlı 5.56-7.62 mm Fişek Üretimi, 20 mm Fişek 
Üretim Hattı Modernizasyonu, Küresel Barut Üretimi, Projelerinin rantabilitesi yönünden 
önemli olan, yıllara sari tedarik çalışmalarının yapılması ve ihracat imkanlarının 
araştırılması; 155 mm Mühimmat Ailesi için gerekli finansmanın temini, Tanksavar Füzesi 
Üretimi Projesi akıbetinin biran önce belirlenmesi, 122 mm Çok Namlulu Roketatar 
Mühimmatın Teslimi ile ilgili sorunlann aşılması, Çelikhane Modernizasyonu Vakumlu Gaz 
Alma Tesisi Projesinin etüdlerinin tamamlanarak yatınmına geçilmesi, stratejik öneme haiz 
Oleum Tesisi ve Sıvı Patlayıcılar Tesisi projelerinin finansman kaynaklannın bulunarak 
realize edilmeleri, hususlan önemini koruyarak ön plana çıkmıştır. 

VI. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme kurulu tarafından izlenmesi 
kararlaştırılmıştır: 

1- Kurumda 1989 yılından başlayarak 18 yıldan beri bitirilemeyen ve devamlı olarak 
güncelliğini koruyan yeniden yapılanma çalışmalannın; Kurumun stratejik önemi de 
gözönünde bulundurularak bir an önce sonuçlandırılması, bu bağlamda 233 sayılı KHK 
kapsamında yeni bir düzenlemeyi öngören "Kanun Taslağı" nında ilgili bakanlığa gönderilmiş 
olduğu dikkate alınarak yasal düzenleme sürecinin tamamlanması hususunda ilgili merciler 
nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Silah Fabrikasında yatırımı tamamlanarak yıllara sari 267.000 adet için üretimine 
başlanılan 5,56 mm HK-33E Piyade Tüfeği ile ilgili talebin 80.319 adette durdurulması 
karşısında kapasite kullanımı büyük oranda düşecek işletmede, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığına ödenmesi gereken kredi borcu ile buna bağlı olarak gerçekleştirilen büyük 
proje tutarlı fişek ve küresel barut üretimi yatırımlarına yansıması da göz önüne alınarak; 
herhangi bir maddi kayba ve yatınmlarda atıl kapasite ve zararlara sebebiyet verilmemesi 
yönünde yeni tasanmlanan 5,56 mm Otomatik Piyade Tüfeği Projesi üzerinde müştereken 
gerekli değerlendirmelerin yapılarak realize edilmesi hususunda MSB nezdindeki girişimlere 
devam edilmesi, 

3- Kurumun daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşması ve kamu maliyesine yük olmadan 
faaliyetini sürdürebilmesi için; 

- Dönem faaliyetleri neticesinde yeterli kaynak yaratılması amacıyla gerekli tedbirlerin 
alınması, 

- Sermayesinin artınlması ve ödenmesi konusunda ilgili merciler nezdinde başlatılan 
çalışmaların neticelendirilmesi, 

- Talep edilen mamullerin rekabet edebilir maliyet ve kalitede piyasa koşullannda 
üretilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin bir hale getirilmesi, kurulu kapasitenin 
getirdiği mali yüklerin azaltılması hususunda gerekli tedbirlerin alınması, 

4- TBMM Kit Komisyonu'nun 04.04.2007 tarihli MKE 2005 yılı faaliyetlerinin 
denetlendiği toplantıda, Kuruluşa ilişkin Alt Komisyon Raporu'nun 5 numaralı önerisi olarak 
ele alman ve yapılan müzakereler sonunda Yüksek Denetleme Kurulu'nun izlemesine 
bırakılan " M60-A1 Tanklannın modernizasyonuna ilişkin proje kapsamında yürütülen üretim 
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faaliyeti sırasında kurum aleyhine oluşan fiyat farklarının telafisi için ilgili kurumlar nezdinde 
başlatılan girişimlerin sürdürülmesi" hususunda 2006 yılında da olumlu gelişme 
kaydedilemediği dikkate alınarak, Alt Komisyonumuzun 6.2.2008 tarihli toplantısında alınan 
karar doğrultusunda, halen devam eden proje kapsamındaki kurum kaybının önlenmesi için 
ilgili kurumlar nezdinde yeniden girişimde bulunulması, 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yeralan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun 2006 yılı bilançosu ve 30.514.376,43 
Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu 

tasvip edilmiştir. 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 2006 Yılı Bilançosu 

Akti f (Varlıklar) Önceki Dönem 
YTL 

Cari Dönem 
YTL 

I- Dönen varlıklar 

A- Hazır değerler 5 .977.026,10 6 .049.339,85 

B- Menkul değerler 25 .504 .804 ,62 23 .687 .890 ,59 

l - Menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 
C- Ticari alacaklar 36.610.652,16 36.276.715,61 31 .725 .701 ,76 31 .387 .372 ,87 

1- Alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-) 

3- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) (333 .936,55) (338.328,89) 

D- Diğer alacaklar 1.043.328,68 569 .833 ,09 8.747.384,25 7 .951.221,68 

1- Alacak senetleri rceskontu(-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-) (473.495,59) (796.162,57) 

E- Stoklar 176.504.096,79 181.707.398,04 204 .725 .504 ,36 207 .291 .975 ,39 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2- Verilen sipariş avansları 5 .203.301,25 2.566.471,03 

F- Yıllara yaygın inş.ve onr.maliyctleri 
G- Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahak. 3 .700.511,54 2 .081.351,09 

H- Diğer dönen varlıklar 248 .403 ,62 2.174.699,21 

Dönen Varlıklar Toplamı 253 .984 .692 ,62 280 .623 .850 ,68 

II-Duran varlıklar 
A- Ticari alacaklar 25.678,95 25 .678,95 133.936,22 

1 - Alacak senetler reeskontu(-) 
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel.(-) 
3 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-) 

C- Mali duran varlıklar 43 .499 .450 ,76 37.179.226,01 

1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değ. düş. karş.(-) 
3- İştirakler 43 .634 .450 ,76 37.314.226,01 

4- İştiraklere sermaye taahhütleri(-) (135 .000,00) (135.000,00) 

5- İştiraklere serm. pay. değ. düş. karş.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağ.ort.scrmaye taahhütleri(-) 
8- Bağ.ort.sermaye pay değ. düş.karş.(-) 

9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali duran varlıklar karş.(-) 

D- Maddi duran varlıklar 495 .908 .878 ,95 454 .588 .633 ,57 

1- Maddi duran varlıklar(Brüt) 5 .431.368.282,56 5.383.662.034,31 

(4 .935.459.403,61 
2- Birikmiş amortismanlar(-) ) (4 .929 .073 .400 ,74) 

3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar(Brüt) 38 .440.835,59 26 .712 .408 ,42 50 .941 .680 ,02 36 .266 .974 ,47 

2- Birikmiş amortismanlar^) (11 .728 .427 ,17) (14 .674.705,55) 

3- Verilen avanslar 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1- Özel tükenmeye tabi varlıklar(Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan(-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler vc gelir tahak. 7 .139.763,78 5 .802.703,04 

H- Diğer duran varlıklar 0,00 0,00 

Duran varlıklar toplamı 573 .286 .180 ,86 533.971.473,31 

Aktif varlıklar toplamı 827.270.873,48 814 .595 .323 ,99 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL YTL 

I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 16.684.675,00 

1- Ertelenmiş fin. kiralama borç.mal. (-) 

B- Ticari borçlar 35 .373 .194 ,33 39 .015 .697 ,97 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 2 .314.244,12 866 .102 ,93 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 85 .682 .091 ,16 83.651.854,55 

E- Yıllara yaygın inş.ve onr.hakedişleri 
F- ö d e n e c e k vergi ve diğer yükümlülükler 5 .358.706,34 6 .566.947,54 

G- Borç ve gider karşılıklan 321 ,06 242 .578 ,00 

1 - Dönem kân vergi ve diğer yasal yük. Karşılığı 

2 - Dönem kânnın peş. öde. vergi v e diğ. yasal yük. (-

) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4 - Maliyet giderleri karşılığı 321 ,06 242 .578 ,00 

H- Gelecek aylara ait ge l .ve gid.tah. 20 .873.650,98 4 .178 .328,32 

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.692,93 29 .898 ,90 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 149.605.900,92 151.236.083,21 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 281.304.378,71 302.556.744,95 

1- Ertelenmiş fin. kiralama borç.mal. (-) 
B- Ticari borçlar 6 .800,00 

I - Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 48 .933 .266 ,50 20 .005.966,94 

E- Borç ve gider karşılıklan 4 .732.139,48 5 .989.700,86 

1 - Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 4 .732.139,48 5 .989 .700 ,86 

F- Gelecek yıllara ait ge l .ve gid.tahak. 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklan toplamı 334 .976 .584 ,69 328.552.412,75 

III- Özkaynaklar 
A- Ödenmiş sermaye 222 .390 .548 ,36 230 .596 .217 ,16 

I - Sermaye 152.183.000,00 300 .000 .000 ,00 

2- ö d e n m e m i ş sermaye (-) (38 .768 .896 ,27) (69 .403 .782 ,84) 

3 - Sermaye düzeltmesi o lumlu farklan 108.976.444,63 

B- Sermaye yedekleri 971 .738 ,95 15.398.886,74 

1- Hisse senetleri ihraç primleri 
2 - Hisse senetleri iptal kârları 
5- Diğer sermaye yedekleri 971 .738 ,95 15.398.886,74 

C - Kâr yedekleri 318 .504 .068 ,03 318 .504 .068 ,03 

I- Yasal yedekler 184.987.751,76 184.987.751,76 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 133.516.316,27 133.516.316,27 

4 - Diğer kâr yedekleri 
5- ö z e l fonlar 

D - Geçmiş yıllar kârlan 

E- Geçmiş yıllar zararlan (-) (214 .468 .193 ,80) (199.177.967,47) 

F- Dönem net kân (zaran) 15.290.226,33 (30 .514 .376 ,43) 

Öz kaynaklar toplamı 342 .688 .387 ,87 334.806.828,03 

Pasif (kaynaklar) toplamı 827.270.873,48 814.595.323,99 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

459.453.605,79 

(3.389.698,16) 

456.063.907,63 

(259.170.794,64) 

404.189.223,61 

(4.238.014,86) 

399.951.208,75 

(238.943.422,22) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

196.893.112,99 161.007.786,53 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

(89.575.732,07) (95.449.355,93) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

107.317.380,92 65.558.430,60 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

4.092.525,93 

(1.187.764,61) 

(7.952.419,23) 

3.407.555,74 

(5.025.435,70) 

(13.845.802,42) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

102.269.723,01 50.094.748,22 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

6.462.485,04 

(93.441.981,72) 

11.396.557,25 

(92.005.681,90) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

15.290.226,33 (30.514.376,43) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

-Brüt satış kan veya zararı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

-Faaliyet kan veya zararı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

-Olağan kar veya zarar 

I - Olağan dışı gelir ve karlar 

J - Olağan dışı gider ve zararlar 

-Dönem karı veya zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer 
yasal yükümlülük karşılıkları ( - ) 

-Dönem net karı veya zararı 15.290.226,33 (30.514.376,43) 
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MALİYE BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 34 
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DMO BASIM 

MÜESSESESİNİN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile DMO Basım Müessesesinin 2006 yılına 
ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, 
Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 02/04/2008 tarihli 11 'inci 
birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim 
görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Yıllık Denetim Raporu, kuruluş tarafından anılan raporda yer alan önerilere verilen 
cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Kamu hizmetleri yerine getirilirken ihtiyaç duyulan kâğıt, karton, kırtasiye, büro 
makineleri, bilgisayarlar, demirbaş malzemeleri, basılı evraklar ve formlar ile bunların dışında 
yüzlerce çeşit malzemenin, merkezi bir devlet kuruluşu tarafından topluca, tek elden ve uygun 
fiyatlarla tedarik edilmesi amacıyla pek çok ülkede Devlet Malzeme Ofisi benzeri 
örgütlenmeler kurulmuştur. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Almanya, Avustralya gibi 
gelişmiş birçok ülkede kamu kuruluşlarının ortak özellik arz eden standart ihtiyaçlan, özerk 
ya da yarı özerk kamu kuruluşları tarafından tek elden sağlanmaktadır. 

Dünya ülkelerindeki benzer birimlerde olduğu gibi Türkiye'de de Devlet Malzeme 
Ofisi, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsüyle kamu kuruluşlannın ihtiyaç duyduğu malzemeleri 
topluca tedarik ederek, dağıtım ve satışını yapmak üzere teşkilatlandırılmıştır. 

Cumhuriyetin ilanından 1926 yılına kadar geçen dönemde devlet kuruluşlarının 
kırtasiye ve diğer ihtiyaçlannın nasıl karşılanacağı konusunda herhangi bir düzenleme 
olmaması nedeniyle, her daire ihtiyaç duyduğu malzemeyi bütçe imkânlan çerçevesinde 
piyasadan temin etmekte iken bu konuda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı 
bünyesinde "Kırtasiye Baş Memurluğu" kurulmasıyla yapılmıştır. 

Aynı bakanlık bünyesinde daha sonraları "Kırtasiye Müdürlüğü " ve "Devlet Kâğıt 
ve Basım Genel Müdürlüğü" adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat, devletin kâğıt, karton, 
kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, topluca ve uygun 
fiyatlarla karşılanmasının sağladığı tasarruflar dikkate alınarak, 11.03.1954 tarih ve 6400 
sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun" ile DMO Maliye Bakanlığı'na 
bağlı, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ile sınırlı, Genel Muhasebe 
Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi olmayan 100 
milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. 
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Kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 2929 sayılı 
Kanun çerçevesinde, 28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 121 sayılı "Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname" ile 6400 sayılı Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 2929 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 08.06.1984 tarihinde 233 sayılı KHK'nin yürürlüğe 
girmesi ile KİT'lerin yasal çerçevesi yeniden düzenlemiştir. 

233 sayılı KHK' ye uygun olarak hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü" 
28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 
2007 yılında, DMO ile ilgili olarak yeni bir Ana Statü hazırlanmış, 4 Mayıs 2007 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Ana Statü' nün 35 inci maddesi ile bir 
önceki Ana Statü yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Ana Statü' nün uygulamaya geçilmesinden 
sonra Türk Büro-Sen Genel Merkezi tarafından Anayasa ve ilgili kanunlara aykırılık içerdiği 
gerekçe gösterilerek yeni Ana Statünün iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Bu 
dava devam etmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi 31.12.2003 tarihine kadar kendisine bağlı 22 Bölge Müdürlüğü 
ve 2 Müessese Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmekte iken, DMO'nun imalat sektöründen 
çekilmesi karan üzerine; Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.11.2003 tarih ve 2003/T-27 sayılı 
karanna istinaden, DMO Yönetim Kurulunun almış olduğu 04.12.2003 tarih ve 60/378 sayılı 
kararla, 31.12.2003 tarihi itibariyle DMO İmalat Müessesesi, DMO Basım Müessesesine 
devredilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. Yine Yönetim Kurulu'nun 09.03.2006 tarih ve 
11/69 sayılı karanyla İzmit ve Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin faaliyetine son verilmiş, bu 
tarihten sonra Bölge Müdürlüğü sayısı 22' den 20' ye düşmüştür. DMO'nun yeni Ana 
Statüsü' nün geçici 2 inci maddesi ile de 4 Mayıs-2007 tarihi itibariyle, Basım 
Müessesesi'nin tüzel kişiliği sona erdirilerek İşletme Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür. 

DMO'nun son beş yıllık faaliyet sonuçlanyla ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Artış 
Son iki veya 

Toplu bilgiler ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 yıl farkı azalış % 
Sermaye Bin YTL 4.349 21.801 21.801 25.826 25.826 - -
Ödenmiş sermaye Bin YTL 3.953 21.801 21.801 25.826 25.826 - -
Öz kaynaklar Bin YTL 72.808 98.767 111.598 119.939 147.745 27.806 23 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 109.197 167.398 269.879 323.500 252.819 (70.681) (22) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL - - - - -
Finansman giderleri Bin YTL - - - - -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 67.169 85.762 141.924 147.056 141.687 (5) (4) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 14.585 20.405 61.552 66.629 65.816 (813) (1) 
Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 692 369 336 3.143 1.107 (2.036) (65) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 26 23 19 85 74 (11) (13) 
Tüm alım tutarı Bin YTL 312.076 249.267 487.071 732.031 841.434 109.403 15 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: 
- Baskı Bin m* 74.726 80.116 79.689 72.765 70.779 (1.966) (3) 
- Klasör Bin Adet 1.902 1.996 3.113 3.096 2.462 (634) (20) 
Tüm üretim tutarı Bin YTL 15.951 21.956 17.786 16.248 16.175 (73) (0,5) 
Üretim kapasitesi 

Baskı Bin m» 92.700 92.700 92.700 92.700 92.700 - -
- Klasör Bin Adet 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 - -
Kapasiteden yararlanma oranı: 

Baskı % 81 86 86 78 76 (2) (3) 
- Klasör % 53 56 87 87 69 (18) (21) 
Üretim verimliliği: 
- Baskı m2/h 2.954 2.880 2.975 2.763 2.819 56 2 
- Klasör Ad/h 1.078 1.123 1.349 1.229 1.140 (89) (7) 
Net satış tutarı Bin YTL 380.671 343.562 569.025 817.409 898.241 80.832 10 
Stoklar: 
- ilk madde ve malzeme Bin YTL 4.502 6.076 6.399 6.167 5.585 (582) (9) 
- Yarı Mamuller Bin YTL 336 481 259 241 376 135 56 
- Mamuller Bin YTL 465 433 668 696 - - -
- Ticari mallar Bin YTL 28.861 32.334 45.058 - 31.215 31.215 
- Diğer stoklar Bin YTL 4.784 3.795 280 14.886 14.204 (682) (5) 
Memur (ortalama) Kişi 92 90 86 83 85 2 2 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 855 795 736 684 622 (62) (9) 
işçi (Ortalama) Kişi 423 383 345 335 319 (16) (5) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 19.317 25.747 25.231 26.815 27.968 1.153 4 
Cari yıla ilişkin: 
- Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 1.827 2.206 2.598 2.878 2.847 (31) 0) 
- Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.655 1.843 2.234 2.443 2.541 98 4 
- Sözleşmeliler için yapılan gider Bin YTL 9.997 12.506 13.626 13.550 14.294 744 5 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 955 1.206 1.395 1.504 1.731 227 15 
- işçiler için yapılan giderler Bin YTL 7.482 11.016 8.967 10.331 10.772 441 4 
- İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.474 1.812 2.113 2.417 2.592 175 7 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 16.838 12.078 15.853 18.703 15.984 (2.719) (15) 
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 31.156 37.063 33.392 174.536 157.282 (17.254) (10) 
GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 51.116 62.443 56.353 66.315 73.395 7.080 11 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 65.433 86.777 78.924 220.495 216.978 (3.517) (2) 
GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin YTL 65.433 86.777 78.924 220.495 216.978 (3.517) (2) 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 40 31 27 30 28 (2) (7) 
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 65 39 43 51 54 2 4 
Ekonomik kârlılık % 26 15 12 13 20 7 54 
Zararlılık % - - - - - - -
Faaliyet kârı Bin YTL 29.334 30.931 30.087 36.244 40.998 4.754 13 
Dönem kârı Bin YTL 46.888 38.731 47.278 61.769 79.085 17.316 28 
Bilanço kârı veya zararı Bin YTL 30.029 (257.808) 31.426 43.066 63.101 20.035 46 
Füzyon (*) 
Faaliyet kârı Bin YTL 22.662 17.018 15.805 20.378 26.555 6.177 30 
Dönem kârı Bin YTL 42.071 30.958 39.836 54.629 76.287 21.658 40 
Bilanço kârı veya zararı Bin YTL 27.565 (189.254) 28.629 40.807 63.016 22.209 54 

(*)Diğer tüm veriler konsolide verilerdir. 
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2006 yılında uygulanan Ana Statüsünde faaliyet konusu; müşteri dairelerin, kırtasiye, 
büro malzemesi ve mefruşatı, ısıtma ve aydınlatma araçları, temizlik malzemesi, basılı evrak, 
taşıt araçları vb. ihtiyaçlarını karşılamak ve bu malzemelerin standardizasyonunu sağlamak 
olarak belirtilen Devlet Malzeme Ofisi 2006 yılı faaliyetlerini 1 müessese ve 20 bölge 
müdürlüğü marifetiyle yürütmüştür. 

Ofis Ana Statüsünde belirtilen müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını; Devletin Merkezi Satın 
Alma Kurumu sıfatıyla, rekabet ortamında iç ve dış piyasalardan ihale yoluyla 
gerçekleştirdiği toplu alımlar yanında, katalog usulü alım ve müteferrik alım usulüyle de 
karşılamaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
yürürlük tarihi olan 08.06.1984 tarihine kadar kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları 
malzemeleri mülga 6400 sayılı Kanun ve 121 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde Ofis'ten 
almak zorunda iken, bu zorunluluğa 233 sayılı KHK çerçevesinde yürürlüğe konulan DMO 
Ana Statüsünde yer verilmemiştir. Bu itibarla, DMO bir nevi tekel niteliğindeki pazarlama 
gücünden uzaklaşıp, rekabete dayalı pazar ekonomisinin içine girmiştir. 

Yukarıdaki tespitlerde de ifade edildiği gibi; kuruluşlardan bu yana kârlı bir 
işletmecilik yapan Devlet Malzeme Ofisi elde ettiği kâr üzerinden ödediği kanuni yükümlülük 
paylan ve Bütçe Kanunu gereği, net satış hasılatı üzerinden ödediği Hazine payı yanında, 
sağladığı istihdam imkanlan ve kamu kurum kuruluşlanna verdiği lojistik destekle ülke 
ekonomisine olumlu katkılarda bulunmaktadır.Nitekim 2007 yılında konsolide dönem kân 
üzerinden 16,0 milyon YTL yasal yükümlülük yerine getirilmiş, 18,5 milyon YTL tutarında 
Hazineye katkı payı ödemiş, alıcı fiyatlarıyla gayri safı yurtiçi hasıla'ya 217 milyon YTL 
katkı sağlamış, 2006 yılında ortalama 1.026 kişi istihdam ederek 65.000' i aşkın müşteri 
grubunun malzeme ihtiyacını karşılamıştır.Bu itibarla, ülke ekonomisine olumlu katkılan 
bulunan Devlet Malzeme Ofisinin bu faaliyetlerini, gelişen ve değişen bilişim teknolojisinden 
de yararlanmak suretiyle sürdürmesinde fayda görülmektedir. 

Devlet Malzeme Ofisi'nin kârlılık verimliliğinin sürdürülmesi ve daha da arttırılması 
için; 

-Müşteri portföyünü artıracak tedbirlerin alınması, 

-Personel yetersizliğinin giderilmesi, 

-Standardizasyon faaliyetinin daha da yoğunlaştınlması, 
-Rekabet gücünün artırılması için eski makinelerin revizyonunun yaptırılması yanında, 

yeni teknolojilerden de mümkün olduğunca istifade edilmesi, 

suretiyle kaynaklann daha etkin kullanılması gerekli görülmektedir. 

I. İDARİ BÜNYE: 

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak 
teşkil olunan DMO Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve 
sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Devlet Malzeme Ofisi'nin 
yeni Ana Statüsü 04 Mayıs 2007 tarih ve 26512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Ofis 233 sayılı KHK ve Ana Statüsü hükümlerine göre yönetilmekte ve 233 sayılı 
KHK ve 72 sayılı KHK hükümlerine göre Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun mali, 
idari ve hukuki yönden sürekli denetimine tabi bulunmakta aynca 3346 sayılı Kanun 
hükümlerine göre TBMM'nce denetlenmektedir. 
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Teşekkülde hizmetler memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından 
yürütülmektedir. İstihdam edilen personelden memur statüsünde olanlara 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, sözleşmeli statüde olanlara 399 sayılı KHK, emeklilik yönünden her iki 
statüde olanlara 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve işçi statüsünde olanlara 4857 
sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu uygulanmaktadır. DMO istisna 
hükümleri hariç olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi kılınmıştır. 

Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı 
hizmet birimleri olmak üzere üç ana birime ayrılmıştır. 

Ofisin taşra teşkilatı; teşekkülün tedarik, muhafaza ve dağıtım hizmetlerini koordine 
etmek veya talepleri toplamak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek amacıyla gerekli yerlerde 
doğrudan genel müdürlüğe bağlı bir basım işletmesi müdürlüğü, yedi bölge müdürlüğü ve 
bölge müdürlüğü sayısının iki katını geçmemek üzere irtibat büroları kurulabileceği 
öngörülmüştür. 

2006 yılında genel müdürlük merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında ortalama 84 memur, 
619 sözleşmeli personel ve 319 işçi personel istihdam edilmiştir. 

Genel müdürlük merkez teşkilatı, 20 bölge müdürlüğü ve 1 müessese müdürlüğü ile 
faaliyetini sürdürmekte olan Devlet Malzeme Ofisi'nin 2006 yılı işletme bütçesinde 107'si 
memur, 1.355'i sözleşmeli personel ve 339'u işçi olmak üzere konsolide personel sayısı 
toplam 1.801 olarak öngörülmesine rağmen, 2006 yıl sonu çalışan personel sayısı 86'sı 
memur, 630'u sözleşmeli personel ve 308'i de işçi personel olmak üzere 2005 yılına nazaran 
30 kişilik azalmayla toplam 1.024 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılı içerisinde Ofiste çalışan personele yapılan toplam harcamalar önceki yıla 
göre %4,3 oranında artışla 27,9 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam personel harcamalarının % 91,2 oranında 25,5 milyon YTL' si cari yılla ve % 
8,8 oranında 2,4 milyon YTL' si de geçmiş yıllarla ilgili olup; bu harcamaların % 10,4 
oranında 2,9 milyon YTL' si memurlarla yönetim kurulu üyelerine ait giderleri, % 51,1 
oranında 14,3 milyon YTL' si sözleşmeli personel giderleri, % 38,5 oranında 10,8 milyon 
YTL' si de işçi giderlerini göstermektedir. 

III. MALİ BÜNYE 

Teşekkülün varlık ve kaynakları bir önceki yıla göre % 18 oranında 88,9 milyon YTL 
tutarında azalarak 489,4 milyon YTL den 400,6 milyon YTL ye gerilemiştir. 

Hazır değerler ve ticari alacaklardaki azalışla borçlar karşılandığı gibi stok artışı da 
sağlanmıştır. 

Teşekkülün öz kaynaklan ise 2005 yılı kânndan ayrılması kararlaştırılan yedeklerin, 
kanuni yedeklere mahsubu ve 2006 yılı dönem kârı nedeniyle 27,8 milyon YTL tutannda 
artmıştır. 

Teşekkül maliyet + kâr esasına dayalı satış fiyatını belirleme yönteminin de etkisiyle 
faaliyet dönemlerini kârla kapatmakta ve aynlan kanuni yedekler sonucu öz kaynak birikimi 
giderek arttığı gibi Hazineye ödediği kâr payı ve satış hâsılatı üzerinden ödediği hazine payı 
da artmaktadır. 

Teşekkül ek finansmana ihtiyaç duymadan yarattığı kaynaklarla mal tedarikini 
süresinde yapmakta, borçlarını ve kanuni yükümlülüklerini süresinde ödemektedir. 
Dolayısıyla teşekkülün borç ertelemesi ve finansmanın temini nedeniyle katlandığı finansman 
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gideri bulunmamaktadır. Ayrıca teşekkülün sermayesinin tümü ödenmiş durumdadır. 

Teşekkülün kâr yedekleri toplamı 94,1 milyon YTL olup, ayrıca 2006 yılı kârından; 
27,8 milyon YTL tutannda kanuni yedek akçe aynlması kararlaştırılmıştır. 

Teşekkülün 75,9 milyon YTL tutarındaki net bağlı değerlerinin tümü sabit 
kıymetlerden oluşmaktadır. 

Teşekkülün sabit kıymetleri bir önceki yıla göre kayıtlardan ihraç olunan sabit 
kıymetler nedeniyle 4,6 milyon YTL azalmıştır. 

Teşekkülün idame ve yenileme yatınmlan dışında yatınm ihtiyacı sınırlı olup, tüm 
yatırımlarını öz kaynakları ile finanse edecek mali duruma sahip bulunmaktadır. 

Aynca teşekkülün bilançosunda yer alan yabancı kaynaklar yürütülen ticari faaliyetin 
doğal sonucu olarak, yapılan işlemlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar, süresinde ödenecek 
borçlar ile gider tahakkuklan ve müşteri dairelerden bedeli tahsil olunmasına rağmen, 
sözleşmelerdeki sınırlamalar nedeniyle ödenemeyen ve bloke edilen mal bedellerinden 
oluşmaktadır. Rasyolardan görüleceği üzere teşekkül, tüm kısa vadeli yabancı kaynaklannı 
karşılayacak likiditeye sahip olup, ek finansman teminine ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Teşekkülün alacak devir hızı 27 puan artmıştır. Teşekkülün alacaklarının tahsilinden 
bir darboğazı bulunmamakta olup, alacaklar süresinde tahsil olunmaktadır. 

Safi satış hâsılatı bir önceki yıla göre % 10 oranında 81 milyon YTL artarak 817 
milyon YTL den 898 milyon YTL ye yükselen ve maliyet kâr yöntemi olarak formüle 
edilebilecek yöntemle satış fiyatlarını belirleyen teşekkülün, sağladığı kâr ve kârlılık oranları 
artan bir eğilim izlemektedir. 

Faaliyeti gereği yatınm ihtiyacı sınırlı olan teşekkül, işletme faaliyetlerini öz 
kaynakları ile yürüttüğünden ve borçlanma gereksinimi bulunmadığından finansman gideri de 
oluşmamaktadır. Dolayısıyla kullandığı kaynaklann tümüne yakınını işletme faaliyetlerinde 
kullanan teşekkülün ekonomik kârlılığı da bir önceki yıla göre artmıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Devlet Malzeme Ofisi; müşteri dairelerin muhtelif malzeme taleplerini karşılamak 
amacıyla, özellikle büro mefruşatında, bir taraftan model, renk ve ürün çeşitlemesine 
giderken, diğer taraftan zaman içinde gündeme gelen bazı standart dışı müşteri talepleri ile 
değişik malzeme ihtiyaçlannı, "Mütefenik Alım" yöntemiyle azami ölçüde karşılamaya 
çalışmış ve 1991 yılından itibaren de, "Katalogla Satış" uygulamasını başlatarak, her yıl 
yeniden yayımladığı Malzeme Katalogu'nun birinci bölümünde, ana stoklan arasında bulunan 
malzeme çeşitlerini tanıtırken, söz konusu Katalogun ikinci bölümünde, Ofis'in stokları 
arasında bulunmayan ve toplu alım yoluyla tedarik edilerek stok edilmesinde fayda 
görülmeyen muhtelif özellikli malzeme çeşitlerini, TSE, TSEK ve ISO standartlannı ve kalite 
belgelerini gözetmek suretiyle talep halinde, "Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi" 
kapsamında tedarik ederek satışa sunmaktadır. 

Devlet Malzeme Ofisi, ana faaliyet fonksiyonlannın sonucu olarak, zaman içinde 
bütçe kanunlan, tasarruf genelgeleri ve sair yasal düzenlemelerde, kamu kurum ve kuruluşlan 
için, öngörülen uygulama esaslan ve önlemlerin, kamu açısından, mali kontrol işlevini yerine 
getirerek müşterilerini, ona göre bilgilendirmek suretiyle yönlendirdiği gibi, genel seçimler ve 
mahalli seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu ile işbirliği yaparak, seçim malzemesinin tedarik 
ve temin edilmesi ve ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştınlmasını gerçekleştirerek, 
devletin oldukça önemli olan bu yargısal hizmet fonksiyonuna, en güvenli biçimde katkı 
sağlamaktadır. 
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Ofis 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2/b maddesiyle bu Kanunun kapsamına 
alınmıştır. Anılan Kanunun istisnalar başlıklı 3/e maddesinde, Ofisin faaliyet alanına giren 
mal ve hizmetler açısından müşterileri bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. 

DMO'da piyasadan yapılan alımlar yanında kuruluş içi alımlar da 
gerçekleştirilmektedir. 2006 yılında 12,1 milyon YTL tutannda iç alım gerçekleşmiş, bu 
rakamın 10,0 milyon YTL'lik kısmını Genel müdürlüğün basım müessesesinden yaptığı alım, 
2,1 milyon YTL'lik kısmı da basım müessesesinin genel müdürlükten yaptığı alım teşkil 
etmiştir. Söz konusu alımın 9,4 milyon YTL'lik kısmını kâğıt karton alımları, 2,0 milyon 
YTL'lik kısmını üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme alımları, 700,1 bin YTL'lik 
kısmını da öteki alım çeşitleri oluşturmaktadır. 

Safı satış hâsılatının bir önceki yıla göre %10 oranında 80,8 milyon YTL artış 
göstermesi, önceki yıllarda olduğu gibi kuruluşlann Devlet Malzeme Ofisin'den yapmış 
olduklan alımlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalarla ilgili 3/e maddesinden 
yararlanmaları etkili olmuştur. Söz konusu istisna maddesi, Kamu İhale Kanunu hükümlerine 
göre ihale külfetine girmek istemeyen kuruluşlar için Devlet Malzeme Ofisini cazip hale 
getirmiştir. 

Ofisin 2006 yılındaki hâsılat ve maliyet hesaplan incelendiğinde; satış faaliyetleri 
sonucunda 916,8 milyon YTL tutannda brüt satış hâsılatı elde edildiği, bu tutardan 
30.12.2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince net satışlar 
üzerinden hesaplanan 18,5 milyon YTL Hazine payı, aynca 18,6 milyon YTL tutanndaki 
satış indirimlerinin tenzilinden sonra 898,2 milyon YTL tutarında net satış hâsılatı meydana 
geldiği görülmektedir. 

Buna karşın 814,6 milyon YTL' si satışlann maliyeti, 42,7 milyon YTL'si de faaliyet 
giderleri olmak üzere 857,2 milyon YTL tutannda satış maliyetleri toplamı gerçekleştiğinden 
41 milyon YTL tutannda faaliyet kân meydana gelmiştir. 2006 yılında satış maliyetleri 
toplamına göre kârlılık oranı ise %4,8 olarak gerçekleşmiştir. 

Merkezi bir tedarik ünitesi niteliğindeki DMO kuruluş amacına uygun olarak, ana 
statüsünde sayılan kurum ve kuruluşların malzeme ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan toplu 
alım avantajını kullanarak kamu hizmetlerinde rasyonellik ve tasarruf sağlamayı 
hedeflemekte, diğer taraftan da kârlı bir işletmecilik yapmak suretiyle elde ettiği kâr 
üzerinden vergi ve satış hâsılatı üzerinden ödediği Hazine payları ile kamu ekonomisine 
katkıda bulunmaktadır. 

V. YATIRIMLAR 

Teşekkülün 2006 yılı yatınm ödeneğinin son tutarı olan yaklaşık 1,5 milyon YTL' ye 
karşılık, yıl içinde 1,1 milyon YTL tutannda nakdi ödeme ve fiziki yatırım yapılarak % 74 
oranında fiziki ve nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2006 yılı gerçekleşmesinin 523 bin YTL'si 
"Bilgisayar Sistemi Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi ile Uygulama ve Geliştirme Yazılımları 
ve Bilgisayar İletişim Ağı", 553 bin YTL'si "İdame ve Yenileme" yatırımları, 31 bin YTL'si 
de makine ve teçhizat alımı projelerinde meydana gelmiştir. 

2000C070020 proje numaralı "Bilgisayar Sistemi Veri Tabanı ve Yönetim Sistemi ile 
Uygulama ve Geliştirme Yazılımları ve Bilgisayar İletişim Ağı Projesi" ile 1998 ve 1999 
yıllannda yenilenen teçhizatlara ilaveten yeni bir sistem kurulması ve merkez ve taşra 
teşkilatının bütün işlemlerinin aynı sistem içinde yapılması amaçlanmaktadır. 

22.06.2005 tarihinde ihaleyi alan firma ile yapılan sözleşmede, uygulama 
yazılımlannın geçici kabul süresi beş ay, projenin kesin kabul süresi ise sekiz ay olması 
öngörülmüştür. Ancak bugüne kadar uygulama yazılımlarının geçici kabulü ile projenin kesin 
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kabul işlemleri yapılamamıştır. DMO'da nitelik ve nicelik olarak yeterli personel 
bulunmaması, personel üzerindeki rutin iş yükünün yoğunluğu ve bu nedenle eğitim 
çalışmalarının işleri aksatmayacak şekilde zamana yayılması, yükselme sınavları sonunda 
eğitim alan personelden bir bölümünün iş yerlerinin değişmesi nedeniyle aynı eğitimin başka 
kişiler için yeniden düzenlenmesi gibi sorunlar proje uygulamasını olumsuz yönde 
etkilemiştir. DMO merkez ve taşra teşkilatında projeyle ilgili olarak; sistemin ağır çalışması, 
fatura kesilmesi ve iptali işlemlerinin uzun sürmesi, telefon hatlarında meydana gelen yerel 
arızaların o bölgedeki faaliyetleri tümüyle durdurması, elemanların eğitim düzeylerinin yeterli 
olmaması gibi sorunlar bulunmaktadır. 

İdame yenileme yatınm ödeneklerinin 83 bin YTL'si binalar, 426,8 bin YTL'si 
tesisler, 23,4 bin YTL'si cihazlar ve 133,8 bin YTL'si demirbaşlar için tahsis edilmiştir. Tüm 
yatırım kalemlerinde % 100'e yakın gerçekleşme sağlanırken, demirbaş alımlarında 
gerçekleşme % 33,5'de kalmış, idame yenileme yatınmlan toplamının gerçekleşmesi ise % 
82,9 olmuştur. 

2006C070020 numaralı "Makine Teçhizat Alımı" projesi Basım İşletmesine alınacak 
makinelerle ilgilidir. Bu proje çerçevesinde 30.960 YTL tutanndaki gerçekleşmenin 20.980 
YTL'si ile bir adet kalıp pozlandırma makinesi, 9.980 YTL'si ile de bir adet klişe hazırlama 
makinesi alınmıştır. Makinenin alındığı firma tarafından İşletme işçilerine 27 saat eğitim 
verilmiştir. 

VI. MÜESSESE 

Basım Müessesesi 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Matbaa 
Müdürlüğü; Teşekkül Yönetim Kurulu'nun 01.11.1972 tarih ve 54/441 sayılı karanyla "DMO 
Basım Müessesesi" unvanı ile Müessese statüsünde teşkilatlandırılmıştır. Müessese'nin 
kuruluşu, Ticaret Sicil Gazetesinin 03.03.1973 tarih ve 4786 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi'nin kuruluşuyla ilgili 1954 yılında yürürlüğe giren 6400 sayılı 
Teşkilat Kanunu'nda; kamu kuruluşlannın sahip olduğu matbaalann DMO bünyesinde 
toplanması öngörülmek suretiyle devlet kuruluşlannın bütün baskı işlerinin DMO tarafından 
yapılması hedeflenmiş, Müessese'nin bina ve tesisleri bu amaca göre projelendirilmiştir. 
Ancak DMO Kuruluş Kanunu'nun 1983 yılında yürürlükten kaldınlması ve yeni düzenleme 
yapılmaması nedeniyle bu konu gündemden çıkmıştır. 

Müessese faaliyetlerinin uzun yıllar kamu matbaalannın kendi bünyesinde toplanacağı 
beklentisi ile yürütülmesine, mevcut tesisler yenilenmeden genellikle Maliye Bakanlığı'nın 
form-baskı işlerinin yapılmasına karşın 1984 yılında makine parkı yenilenmiş, bilgisayar 
formu (continuous form) üreten yeni makineler ve modern baskı makineleri alınmak suretiyle 
tipo baskıdan off-set baskıya geçilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü'nde Basım Müessesesi'nin asli faaliyet konusu; 
kamu kuruluşlannın her türlü baskı ve cilt işlerinin yerine getirilmesi olarak tespit edilmiştir. 
Bu çerçevede Müessesenin üretim faaliyetleri baskı, cilt ve klasör atölyeleri olmak üzere üç 
ana işletmede sürdürülmekte ve işletmelerde blok, defter, koçan halinde basılı evrak 
niteliğinde makbuz ve her türlü basılı evrak, çeşitli ölçülerde baskısız bilgisayar formlan ve 
klasörler üretilmekte, bunlara ilave olarak basılı evrakların ciltleme işleri yapılmaktadır. 

Kuruluşunda 30 YTL olan Müessese'nin esas sermayesi değişik tarihlerde artınlmış ve 
2006 yılı itibariyle 7 milyon YTL' ye yükseltilmiş ve tamamı ödenmiştir. 
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Müessesenin son beş yıllık işletme faaliyetleri ile dönem sonuçlan kârla kapanmış ve 
2006 yılında 13,4 milyon YTL tutannda dönem kân elde edilmiştir. Dönem kârı üzerinden 
2,7 milyon YTL tutarında kurumlar vergisi tahakkuk etmiş, 85 bin YTL yedek akçe olarak 
ayrılmış ve geriye kalan 10,7 milyon YTL kâr ise Ana Teşekkül' e devredilmiştir. 

Ürettiği mamullerin tamamına yakın bölümünü, Genel Müdürlük tarafından tespit 
edilen kâr oranlan uygulanarak belirlenen fiyatlarla ana teşekkül ve diğer kamu kuruluşlanna 
satan Müessesenin önemli sayılabilecek pazarlama ve satış sorunu bulunmamakta, mali yapısı 
istikrarlı bir seyir izlemektedir. 

VII. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Uygulama yazılımlannın geçici kabul süresi beş ay, projenin kesin kabul süresi 
sekiz ay olan ve Haziran 2005 tarihinde ihale edilmesine karşın incelemeler sırasında (Eylül 
2007) kabul işlemlerine başlanamayan, "Bilgisayar Sistemi Veri Tabam ve Yönetim Sistemi 
ile Uygulama ve Geliştirme Yazılımları ve Bilgisayar İletişim Ağı Projesi"nin kısa sürede 
sonuçlandırılması için gerekli önlemlerin alınması, 

2-Teşekkülün mevcut işlerinin yürütülmesinde geçen yıl raporlarında Basım Müessese 
Müdürlüğü'nün 2006 yılı raporunda da konu edilen personel sıkıntısı yanında, Ofis yeni ana 
statüsü ile genişleyen faaliyet konulan nedeniyle teşkilat yapısına uygun ilave personel 
alımına dair ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

-Katalog II usulüne göre yapılan faaliyetlerden istenilen faydanın sağlanabilmesi için, 
01.12.2006 tarih ve 53/599 sayılı Yönetim Kurulu karanndaki prensipler de dikkate alınarak; 

-İstisnai durumlar dışında, üretici, ithalatçı veya genel distribütörlerden başka 
fırmalann kataloga dahil edilmemesi, 

-Mütefenik alım usulünde zorunluluk halinde firma ve marka belirtilerek alım 
yapılmasına imkan tanındığından, katalog II kapsamında yapılan faaliyetlerde rekabetin 
sağlanması amacıyla müşteri dairelerin DMO' ya yaptıklan talepte, zorunlu olmadıkça bir 
marka veya bir firmayı seçenek olarak göstermelerinin kabulüne imkan tanınmaması, 

-Katalog II kapsamında yapılan faaliyetlerde alım ve satıma konu olan malzemenin 
uygunluk denetimine ağırlık verilmesi, 

-Katalog II' ye göre yapılan faaliyetlerin özelliği de dikkate alınarak bu faaliyeti 
yürüten ünitenin yeterli personel ile takviye edilmesi, 

SONUÇ: 

Devlet Malzeme Ofisi'nin 2006 yılı bilançosu ve 76.286.654,18 Yeni Türk Lirası 
dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu 13.463.240,20 Yeni 
Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu 

tasvip edilmiştir. 
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DMO 2006 Yılı Füzyon Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL Aktif (Varlıklar) 

Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

12.958.516,34 

(-) 

(-) 

1.945,36 

1.132.637,51 

358.014.979,94 

179.275,44 

(-) 

(-) 

5.537,19 

2.393.623,93 

233.873.251,03 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

12.958.516,34 

(-) 

(-) 

1.945,36 

1.132.637,51 

179.275,44 

(-) 

(-) 

5.537,19 

2.393.623,93 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

12.958.516,34 

(-) 

(-) 

1.945,36 

1.132.637,51 

12.956.570,98 179.275,44 

(-) 

(-) 

5.537,19 

2.393.623,93 

173.738,25 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

12.958.516,34 

(-) 

(-) 

1.945,36 

1.132.637,51 

179.275,44 

(-) 

(-) 

5.537,19 

2.393.623,93 2.393.623,93 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

12.958.516,34 

(-) 

(-) 

1.945,36 

1.132.637,51 1.132.637,51 

179.275,44 

(-) 

(-) 

5.537,19 

2.393.623,93 2.393.623,93 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) (-) (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (-) (-) 

E-Stoklar 54.697.199,31 83.145.881.59 85.077.982,59 

1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (-) 1.932.101,00 

2-Verilen sipariş avansları - -

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 9.695.592,97 11.764.091,91 

H-Diğer dönen varlıklar 4.536.391,60 31.736.174,20 

Dönen varlıklar toplamı 441.033.372,31 365.018.861,91 

ll-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 3.053,81 3.053,81 13.248,10 13.248,10 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) (-) (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) (-) (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (-) (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 7.000.000 7.000.000 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

3-iştirakler 

4-iştirakler sermaye taahhütleri (-) 

5-lştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşük, karşılığı (-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 7.000.000 7.000.000 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 73.212.131,49 70.360.789,78 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 108.287.808,66 106.351.192,55 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (35.088.394,21) (36.051.459,64) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 12.717,04 61.056,87 

4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1 -özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

80.215.185,30 77.374.037,88 Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 521.248.557,61 442.392.899,79 
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DMO 2006 Yılı Füzyon Bilançosu 
Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

l - K ı s a vadeli yabancı kaynaklar: 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 
261.881.207,8 

6 261.881.207,86 168.858.573.88 168.858.573,88 

1-Borç senedi reeskontu (-) (-) (-) 

C-Diğer borçlar 20.033.699,71 20.033.699,71 16.029.786,97 16.029.786,97 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) (-) 
D-Alınan avanslar 55.540.098,69 39.714.568,40 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak edişleri 

F-ödenecek vergi ve yükümlülükler 18.993.713,76 11.626.548,07 

G-Borç ve gider karşılıklan - 78.951,36 
1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülükler 

karşılıklan 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

yükümlülükleri (-) 

13.270.342,39 

(13.191.391,03) 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 330.753,67 227.614,41 

l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 30.127,02 31.126,98 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 356.809.600,71 236.567.169,80 

ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 2.021.278,09 2.021.278,09 1.923.390,02 1.923.390,02 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) (-) (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 39.855.705,46 40.546.277,05 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılıkları 39.855.705,46 40.546.277,05 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 41.876.983,55 42.469.667,07 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

l l l -Öz kaynaklar 25.825.752,12 25.825.752,12 

A-ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 25.825.752,12 25.825.752,12 

2-ödenmemiş sermaye (-) (-) (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal kârları 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 55.929.585,12 74.513.999,01 

1-Yasal yedekler 55.929.585,12 69.944.902,35 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 4.569.096,66 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları 

E-Geçmiş yıllar z a r a r l a r ı (-) 

F-Dönem net kân 40.806.636,11 63.016.311,79 

öz kaynaklar toplamı 122.561.953,35 163.356.062,92 

Pasif (kaynaklar) toplamı 521.248.557,61 442.392.899,79 
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Devlet Malzeme Ofisi 
2006 Yılı Füzyon Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
A-Brüt satışlar 800.173.587,65 881.990.541,98 
B-Satış indirimleri (-) (18.647.925,36) (18.336.358,65) 
C-Net satışlar 781.525.662,29 863.654.183,33 
D-Satışların maliyeti (-) (722.298.775,74) (797.202.414,91) 

Brüt satış kârı 59.226.886,55 64.451.768,42 
E-Faaliyet giderleri (-) (38.848.650,00) (39.896.537,35) 

Faaliyet kârı 20.378.236,55 26.555.231,07 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 30.041.014,86 43.354.700,61 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) (254.286,35) (4.263,46) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 50.164.965,06 69.905.695,22 
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 7.024.592,32 10.015.878,92 
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (2.560.698,98) (3.634.919,96) 

Dönem kârı 54.628.858,40 76.286.654,18 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) (13.822.222,29) (13.270.342,39) 
Dönem net kârı 40.806.636,11 63.016.311,79 
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DMO Basım Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 
B-Menkul kıymetler 

177.096,89 106.518,45 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 28.764.602,34 28.764.602,34 31.596.936,84 31.596.936,84 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

(-) 
(-) 
(-) 

(-) 
(-) 
(-) 

D-Oiğer alacaklar 2.871,51 2.871,51 4.710,86 4.710,86 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

E-Stoklar 7.192.795,46 7.190.795,46 6.444.860,64 6.444.860,64 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

34.398,51 
284,44 

33.814,29 
63.310,00 

Dönen varlıklar toplamı 36.170.049,15 38.250.151,08 
ll-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 3.638,41 3.638,41 3.638,41 3.638,41 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-iştirakler 
4-lştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü 

karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-

) 

D-Maddi duran varlıklar 38.676.690,52 7.214.391,38 35.251.609 5.510.393,04 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

(31.540.890,34) (29.764.643) 
23.427 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 7.218.029,79 5.514.031,45 

Aktif (varlıklar) toplamı 43.388.078,94 43.764.182,53 
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DMO Basım Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

l-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1 -Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 312.732,73 312.732,73 279.170,34 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 

(-) 
98.570,25 98.570,25 

523.433,03 

14.740,89 

437.977,44 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak edişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

2.431.873,95 1.205.711,94 
110,52 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları 
2-Dönem kannın peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

210.534,28 
428,86 

227.395,92 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 3.577.573,10 2.165.107,05 
ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 

A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 4.173.152,61 4.250.874,80 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 4.173.152,61 4.250.874,80 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 4.173.152,61 4.250.874,80 
lll-öz kaynaklar 

A-ödenmiş sermaye 7.000.000,00 7.000.000,00 
1-Sermaye 7.000.000,00 7.000.000,00 
2-ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B-Sermaye yedekleri 

(-) 

1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal kârları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 17.338.601,93 19.598.352,19 
1-Yasal yedekler 17.338.601,93 19.598.352,19 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net kârı (zararı) 11.298.751,30 10.749.848,49 

öz kaynaklar toplamı 35.637.353,23 37.348.200,68 
Pasif (kaynaklar) toplamı 43.388.078,94 43.764.182,53 
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DMO Basım Müessesesi 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

34.835.126,06 A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

35.883.620,83 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

34.586.719,40 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

18.429.412,42 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

17.226.647,60 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

15.865.281,51 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

14.443.172,20 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

757.203,89 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

16.405.896,20 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

15.200.376,09 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

16.179.599,18 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

13.463.240,20 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

4.880.847,88 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kadar 
G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı 
K-Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kârı veya zararı 

36.137.238,15 

253.617,32 

17.454.412,42 

2.564.130,91 

540.614,69 

94.175,27 

320.472,29 

11.298.751,30 

(248.406.66) 

(17.360.071,80) 

(2.783.475,40) 

(-) 
(-) 

95.631,86 

(1.832.767,75) 

(2.713.391,71) 

10.749.848,49 
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SAYI: 35 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILINA 
AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 19/06/2008 tarihli 30'uncu birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

A-Dünyada piyangonun doğuşu ve gelişimi: 

Piyango kelimesi köken olarak, İtalyancanın Bianco kelimesinden gelmekte, numaralı 
olarak bastınlan biletleri satın alanlann kura ile belirlendiği bir talih oyununun adı olup 
Türkçe'de de bu anlamda kullanılmakta, batı dillerinde ise genel olarak Lotarya(lotarie) terimi 
talih oyunlannı ifade etmektedir. 

İnsanlar geleceğe umutla bakmak, kendilerini mutlu sonuçlara ulaştıracak ihtimalleri 
ve talihleri yaratmak için her devirde çeşitli oyunlar yaratmışlar günlük hayatın her 
kademesinde bahislere yer vermişlerdir. 

Roma İmparatorluğunda, Kral Augustus zamanında büyük ikramiyesi, geniş arazi 
yurttaşlık hakkı, köle temini olan piyangolann gösterişli eğlenceler eşliğinde düzenlendiği, iki 
tekerlekli atlı araba yanşlannda müşterek bahisler oynandığı bilinmektedir. 

Eski Mısırda ve İbranilerde de benzeri faaliyetlerin yapıldığı tarihi kayıtlarda yer 
almaktadır. 

Hıristiyanlığın yayılmasından sonra, kilise tarafından piyango yasaklanmış ve Orta 
Çağ'da sadece Bizans'ta piyango düzenlenmiştir. 

Talih oyunlan, getirişinin yüksekliği sebebiyle kiliselerin ve devletlerin ilgisini 
çekmiş, çeşitli müdahalelerde bulunulmuş, kamu harcamalanna kaynak yaratma aşamasına 
kadar gelinmiş, 1539'da Fransa'da 1568'de de İngiltere'de gelirinin bir kısmı devlete kalan, 
kamu piyangolan düzenlenmeye başlanmış zaman içinde de tüm ülkelerde devlet kontrolünde 
piyango düzenlenmesi genel bir uygulama halini almıştır. 

Piyango gelirleri yapılan tercihe göre bazı ülkelerde Hazine'ye gelir kaydedilerek 
sosyal ve kültürel amaçlı kamu hizmetlerine tahsis olunmaktadır. 
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Piyangolan Birliği (WLA), Avrupa 
Devlet Piyangolan ve Totoları Birliği (EL) ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan ve KKTC'nin üyesi olduğu Türk Cumhuriyetleri Devlet Piyangolan Birliğine 
üyedir. 

B-Türkiye'de Piyango İdaresi'nin Kuruluşu ve Gelişimi 

Osmanlı Devleti'nin son yıllannda resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" 
tarafında düzenlenmiş, savaş gemisi tedariki amacını güden bu piyangonun ikramiyelerini 
halkın verdiği hediyeler oluşturmuş, toplumda ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve 
Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla kazananları kura ile 
belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra, 710 sayılı Kanunla, 9 Ocak 1926 
tarihinden itibaren karşılığı nakit ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk 
Tayyare Cemiyeti"ne verilmiş, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare 
Piyangosu" adı altında bu cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler, 5.7.1939 tarih ve 3670 
sayılı Kanunla Milli Piyango İdaresi'nin kuruluşuna kadar devam etmiştir. 

Milli Piyango İdaresi tarafından sürekli olarak düzenlenen piyango çekilişlerinden 
sağlanan gelirler başlangıçta doğrudan Türk Hava Kuvvetleri'ne tahsis edilmişken, 3670 
sayılı Kanunda yapılan değişiklerle önce Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, 3238 
sayılı Kanunla da Savunma Sanayisini Geliştirme ve Destekleme Fonu'na aktarılmaya 
başlanmıştır. 

Çeşitli tarihlerde çıkarılan özel kanunlarla Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 
gelirlerinden pay verilmesi amacıyla, safı ve/veya gayri safı hasılatının ve dönem net karının 
bir bölümü Tanıtma Fonu'na, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, İstanbul 
Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna da verilmeye başlanmıştır. 

21.03.2007 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 sayılı Şans 
Oyunlan Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile; 

Milli Piyango İdaresince bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanan 
kamu paylarının, izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai bitimine kadar Bakanlık merkez 
muhasebe birimi hesabına yatınlarak genel bütçeye gelir kaydedileceği, 

Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayi Destekleme 
Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunlan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulacağı; Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yılı bütçesine ödenek aynlırken bu payların 
dikkate alınacağı, hükmü getirilmiştir. 

Milli Piyango İdaresinin Teşkiline Dair 3670 sayılı Kanun, 6.6.1988 tarihinde 
yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış, mezkur KHK ile İdareye piyango 
dışında, Hemen-Kazan ve Sayısal Loto oyunları ile Eşya Piyangoları tertip etme yetkileri 
verilmiştir. Hemen-kazan oyunu 1989 Temmuz ayında, Sayısal Loto oyunu 1996 Kasım 
ayında, Şans Topu oyunu Haziran 2001 ayında, On Numara oyunu Ağustos 2002 ayında, 
Süper Loto da Ekim 2007 ayında oynatılmaya başlanmıştır. 

320 sayılı KHK ile aynca karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek 
talih oyunları işletmelerini denetlemek görev ve yetkileri de Milli Piyango İdaresine 
verilmiştir. 

İdarenin son beş yıllık faaliyetine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2 0 0 6 
Son iki yıl 

farkı 
Artış veya 

azalış % 

- ö z kaynaklar Bin YTL 1.335 14.463 14.538 14.712 15.077 365 2,5 

-Yabancı kaynaklar " 266.231 433 .688 459.937 473 .313 477 .660 4.347 0,9 

-Sabit kıymetler (Edinme Değeri) 4 .400 17.651 17.887 18.290 18.998 708 3,9 

-Sabit kıymetler birikmiş amortismanı •• 3.064 3.188 3.348 3 .578 3.921 343 9,6 

-Yatınmlar için yapılan nakdi ödeme " 2.057 - - 72 253 181 251 ,4 

-Yat ınmlann gerçekleşme oranı (Nakdi) % 53 24 100 76 316,7 

-Çekiliş sayısı (Milli Piyango) Adet 35 35 35 35 35 - -
-Satılan bilet miktan: 

Milli Piyango Bin Adet 60 .304 72.921 70 .592 62 .743 67 .944 5.201 8,3 

Hemen-Kazan » 111.413 132.352 178.036 232 .237 245 .766 13.529 5,8 

-Satılan bilet tutan: 

Milli Piyango Bin YTL 129.572 234.347 254.308 258.047 279 .405 21.358 8,3 

Hemen-Kazan " 44 .019 66 .176 97 .140 136.840 153.709 16.869 12,3 

-Ödenen ikramiye: 

Milli Piyango " 79.647 140.824 152.750 149.172 161.468 12.296 8,2 

Hemen-Kazan " 26.343 34 .134 55.039 79.201 84.645 5.444 6,9 

-Sayısal Loto oyunu: 

Oynanan kolon sayısı Milyon Ad. 1.663 1.502 1.473 1.063 1.094 31 2,9 

Oynanan oyun tutan Bin YTL 239 .769 330.817 389.517 400 .995 415 .648 14.653 3,7 

Ödenen ikramiye " 119.217 140.936 165.172 170.051 175.063 5.012 2,9 

-Şans Topu oyunu: 

Oynanan kolon sayısı Milyon Ad. 1.132 748 662 436 443 7 1,7 

Oynanan oyun tutan Bin YTL 160.127 191.985 200.693 190.228 195.097 4 .869 2,6 

Ödenen ikramiye " 80.063 81.388 85.083 80 .653 82 .716 2 .063 2,6 

-On Numara oyunu: 

Oynanan kolon sayısı Milyon Ad. 186 307 292 183 199 16 8,7 

Oynanan oyun tutan Bin YTL 23 .654 63 .283 74 .140 79 .349 87 .318 7.969 10,0 

Ödenen ikramiye 11.827 26 .808 31 .429 33 .639 36 .884 3.245 9,6 

-Memur(Ortalama) Kişi 658 707 679 642 602 (40) (6,2) 

-Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan tüm giderler Bin YTL 7.485 10.112 11.441 11.940 12.434 4 9 4 4,1 

Memurlar için kişi baş. aylık ort. gider YTL 948 1.249 1.404 1.643 1.859 216 13,1 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 7.805 10.594 12.044 12.659 13.431 772 6,1 

-Tahakkuk eden vergiler " 99.861 135.114 150.968 159.061 168.108 9.047 5,7 

-GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) » 181.810 180.017 249 .132 253 .199 394 .748 141.549 55 ,9 

-GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) 281.671 315.131 400 .100 412.257 562 .856 150.599 36,5 

-GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) " 272.466 315 .114 400 .082 412 .257 562 .856 150.599 36,5 

-Bilanço kan " 156.966 248 .780 261.348 259 .003 266 .399 7.396 2,9 

-Dönem kan - 188.382 301 .250 306 .080 306 .105 317 .020 10.915 3,6 

2002, 2003 ve 2004 yılı değerleri Yeni Türk Lirasına (YTL) çevrilmiştir. 
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı satışları, geçen yıla göre, % 6,2 
oranında 65,7 milyon YTL artarak 1.1 milyar YTL (KDV dahil) olarak gerçekleşmiş, hak 
sahiplerine geçen yıla göre 28,1 milyon YTL fazla 540,8 milyon YTL ikramiye ödemesinde 
bulunulmuştur. 

Satışların % 36,7 si Sayısal Loto, % 24,7 si Piyango Bileti, % 17,3 ü Şans Topu, 
% 13,6 sı Hemen-Kazan, % 7,7 si de On Numara oyunundan sağlanmıştır. 

İdarenin 2006 yılı faaliyet kân 252,5 milyon YTL, dönem kân 317 milyon YTL olarak 
gerçekleşmiş, dönem net kârı 266,4 milyon YTL olmuştur. 

Geçen yıla göre satılan Milli Piyango bilet miktarında % 8,3 oranında 5.201 bin adet, 
satılan Hemen-Kazan bilet miktannda % 5,8 oranında 13.529 bin adet, oynanan Sayısal Loto 
kolon adedinde % 2,9 oranında 31 milyon adet, oynanan Şans Topu kolon adedinde % 1,7 
oranında 7 milyon adet ve oynanan On Numara kolon adedinde % 8,7 oranında 16 milyon 
adet artış kaydedilmiştir. 

İdarenin 2006 yılında alıcı fiyatları ile GSMH'ye katkısı 562,9 milyon YTL olarak 
hesaplanmıştır. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün amaç ve faaliyetleri, sadece düzenlenen 
oyunlara ait bilet ve kuponlann satılıp ikramiyelerinin dağıtımından ibaret olmayıp hâsılat 
veya kânnın Kanunlarla belirlenen oranlarda çeşitli kamusal amaç ve hizmetler için 
finansman kaynağı yaratmasıdır. Ayrıca oyunlardan kolon başına alınan Şans Oyunları 
Vergisi (ŞOV) ve KDV, vergi gelirleri içinde önemli tutarlan oluşturmaktadır. 

2006 yılında; ilgili yasalar gereğince; Tanıtma Fonu'na 41,9 milyon YTL, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na 4,2 milyon YTL, Araştırma Yenileme Geliştirme 
Eğitim ve Teşvik Giderlerine 4,2 milyon YTL, İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat 
Oyunlan Hazırlık Düzenleme Kurulu'na 13,3 milyon YTL ve Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu'na da 253,1 milyon YTL aktanlmıştır. 

Resmi Gazete'nin 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı nüshasında yayımlanan 01.08.2003 
tarih ve 4971 sayılı Kanunla 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında KHK'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. İdarenin şans 
oyunlannın lisans hakkı, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni 
kurulmuş İktisadi Devlet Teşekkülü veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş 
olan anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebileceği ve lisans verilmesi işlemlerinin 
başlatılmasına ilişkin kararın da Özelleştirme Yüksek Kurulunca verileceği hükme 
bağlanmıştır. 12.09.2003 tarih ve 2003/62 Özelleştirme Yüksek Kurulu karan ile şans 
oyunlarına ilişkin lisans hakkı verilmesi işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, ilgili 
komisyon çalışmalarına başlanmış, İdare ile ilgili Kanunda yapılacak düzenlemelerle ilgili 
taslak hazırlıkları tamamlanmış ve ilgili mercilere iletilmiştir. Ancak lisans devri suretiyle 
özelleştirme çalışmaları konusunda herhangi bir gelişme olmamıştır. 

II. İDARİ BÜNYE: 

Milli Piyango İdaresinin kuruluşu, görev ve yetkileri ile ilgili esaslar 5.7.1939 tarih 
3670 sayılı Kanunla belirlenmiş olup, bu hususlar 6.6.1988 tarih 320 sayılı KHK ile yeniden 
düzenlenmiştir. 

320 sayılı KHK'nin 5'inci maddesi hükmüne göre İdarenin en üst düzeyde yetkili ve 
sorumlu karar organı yönetim kuruludur. Yönetim Kurulu bir başkan ve 5 üyeden 
oluşmaktadır. Genel Müdür Yönetim Kurulu başkanıdır. Üyelerin 2'si genel müdür 
yardımcısı, 2'si ilgili bakanlık ve l'i de Başbakanlık temsilcisidir. 
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Milli Piyango İdaresi'nin merkez teşkilatı 320 sayılı KHK'de düzenlenmiştir. Söz 
konusu KHK'in 26'ncı maddesi ile taşra teşkilatı ile yurt dışı şube ve bürolarının kurulmasına 
veya kaldırılmasına İdare yetkili kılınmıştır. 

İdare'nin merkez teşkilatında; Genel Müdür ve üç yardımcısının dışında, Piyango, 
Loto, Bahisler ve Oyunlar, İkramiye Kontrol ve Çekilişler, Talih Oyunları, Muhasebe ve Mali 
İşler, Personel ve Eğitim, Bilgi İşlem, İdari İşler, Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Daireleri Başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı yer almaktadır. 

Taşra teşkilatında ise 4'ü İstanbul, 2'si Ankara, 2'si İzmir, diğerleri Adana, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, İçel, 
Kayseri, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon, olmak üzere 26 Şube Müdürlüğü 
bulunmaktadır. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 968 kadro dahilinde 2006 yıl 
sonu itibanyla 590 personel görev yapmıştır. 

Çalışan 590 personelin 388'i Genel Müdürlük, 202'si de taşra teşkilatında 
çalışmaktadır. 

14.03.2006 tarih ve 26108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunlan Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; Sanal 
ortamda talih oyunlan işletmeleri kurulamaz, araç ve gereçleri ile benzeri aletler 
çalıştınlamaz. Her ne ad altında olursa olsun talih oyunlan oynanmasına yönelik sanal ortam 
oluşturulamaz ve bu ortamda talih oyunlan düzenlenemez ve oynatılamaz. Bu yönetmelik ile 
yasaklanan oyun, ilan, reklam ve benzeri faaliyetler Milli Piyango İdaresi'nce takip edilir. 

Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak talih oyunu oynattığı tespit edilen 52 site 
hakkında site sahiplerinin cezalandırılması ve sitelerin erişimlerinin engellenmesi için tedbir 
karan verilmesi istemiyle Cumhuriyet Savcılıklarına müracaatta bulunulmuştur. 

Savcılıklarca 9 site hakkında erişimin engellenmesi karan verilmiş, 5 site hakkında 
erişimin engellenmesi talebi reddedilmiş, 11 adet dosyanın da cezai yönden kovuşturmaya yer 
olmadığına karar vermiş, diğer dosyalarda halen savcılık incelemesindedir. 

23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınlann Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile; 

İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların 
yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve 
erişim sağlayıcılan üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûller düzenlenmektir. 

Kanun'un 10 uncu maddesi ile internet ortamında yapılan yayınlann içeriklerini 
izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçlann işlendiğinin tespit edilmesi, yayınlara erişimin 
engellenmesine yönelik olarak gerekli tedbirleri almak görevi, Telekomünikasyon Kurumu 
bünyesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilmiştir. 

İlgili Kanun'un "Erişimin engellenmesi karan ve yerine getirilmesi" başlıklı 8 inci 
maddesi, "Yürürlük" başlıklı 13 üncü maddesine göre bu Kanun'un yayımı tarihinden itibaren 
6 ay sonra yani 23.11.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihinden itibaren internet 
ortamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna ilişkin yayınların içeriğinin 
izlenmesi, suç işlendiğinin tespiti halinde bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak 
5651 sayılı Kanun'da öngörülen gerekli tedbirlerin alınması Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığınca yerine getirilecektir. 

- 5 7 1 -



III. MALİ BÜNYE: 

Bilançoyu mali analize uygun hale getirmek için öz kaynaklar grubuna alınmış olan 
dönem kârı, izleyen yılda Savunma Sanayi Destekleme Fonu ile İstanbul Olimpiyat Oyunları 
Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna ödeneceğinden, mali bünyeye ilişkin tablolarda yabancı 
kaynaklar grubuna alınmıştır. 

İdare'nin bilanço değerleri toplamı 492.737 bin YTL'dir. Varlıkların % 82'si hazır 
değerlere, % 15'i kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere, % 3'ü bağlı değerlere; kaynaklann 
ise % 97'si yabancı kaynaklara, % 3'ü öz kaynaklara aittir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Kuruluşun 2006 faaliyetleri ile ilgili olarak bütçenin ilk durumunda; 968 adet personel 
çalıştınlarak, 235.322 bin YTL'si Piyango bileti, 127.119 bin YTL'si Hemen-Kazan bileti, 
435.390 bin YTL'si Sayısal Loto oyunu, 166.753 bin YTL'si Şans Topu, 73.681 bin YTL'si 
On Numara oyunu satış geliri olmak üzere toplam 1.038.264 bin YTL satış hâsılatı elde 
edilmesi, 594.520 bin YTL ikramiye ödemesi yapılması, 30.057 bin YTL satış maliyetinin 
gerçekleşmesi sonucu; faaliyet döneminin 248.387 bin YTL kâr ile sonuçlanması 
öngörülmüştür. Kuruluş bütçesinde verilen satış hâsılatları KDV düşüldükten sonraki 
değerlerdir. 

2006 yılı sonu itibariyle ise; 590 personel istihdam edilerek 237.314 bin YTL'si 
Piyango bileti, 130.262 bin YTL'si Hemen-Kazan bileti, 352.540 bin YTL'si Sayısal Loto 
oyunu, 165.432 bin YTL'si Şans Topu, 74.035 bin YTL'si On Numara oyunu olmak üzere 
toplam 959.582 bin YTL satış hâsılatı sağlanmış, 540.777 bin YTL tutarında ikramiye 
ödemesi, 24.578 bin YTL satış gideri yapılmış ve faaliyet dönemi bütçenin ilk durumuna göre 
%7,3 oranında 18.012 bin YTL fazlası ile 266.399 bin YTL dönem net kânyla kapanmıştır. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 2006 yılında 1.025.464 bin YTL gelirine 
karşın, 708.444 bin YTL gideri olmuş ve faaliyet dönemi 317.020 bin YTL kâr ile 
kapanmıştır. Bu verilere göre 2006 yılında İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve 
Düzenleme Kuruluna 13.320 bin YTL, Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna 
253.079 bin YTL kaynak aktarımı yapılmış, ayrıca yıl içinde oynanan oyunlardan elde edilen 
hâsılattan 41.881 bin YTL Tanıtma Fonuna, 4.188 bin YTL de S.H.Çocuk Esirgeme 
Kurumuna (SHÇEK) kaynak aktanmı yapılmıştır. 

2006 yılında satışlann maliyeti geçen yıla göre % 10,2 oranında 2.271 bin YTL artışla 
24.578 bin YTL'ye ulaşmıştır. Maliyet giderleri içerisinde en büyük payı 15.097 bin YTL ile 
dışandan sağlanan fayda ve hizmet giderleri almakta olup bu giderlerin; 3.801 bin YTL'sini 
Loto Ana Bilgisayar bakım ve tamir giderleri, 2.359 bin YTL'sini Sayısal Oyunlar data-line 
giderleri, 2.153 bin YTL'sini Sayısal Oyunlar bayi terminal bakım ve tamir giderleri, 1.720 
bin YTL'sini Sayısal Oyunlar alan servisi giderleri, 1.332 bin YTL'sini piyango çekiliş 
giderleri, 955 bin YTL'sini Sayısal Loto çekiliş giderleri, 720 bin YTL'sini Şans Topu çekiliş 
giderleri, 706 bin YTL'sini On Numara çekiliş giderleri, 519 bin YTL'sini Sayısal Oyunlar 
teknik müşavirlik giderleri, 433 bin YTL'sini Sayısal Oyunlar bilgi işlem yazılım destek 
hizmet giderleri, 399 bin YTL'sini nakliye giderleri oluşturmaktadır. 

.2006 yılında okul yapımı için gerçekleştirilen 5.291 bin YTL harcamanın; 2.164 bin 
YTL'si Kayseri-Develi MP Lisesi inşaat ve donatım bedeli, 1.297 bin YTL'si Tekirdağ MP 
Fen Lisesi inşaat bedeli, 845 bin YTL'si Sakarya MP Mesleki Teknik Eğitim Merkezi inşaat 
ve donatım bedeli, 808 bin YTL'si Çankırı-Ilgaz MP Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi inşaat ve donatım bedeli, 88 bin YTL'si Edirne MP Ticaret Meslek Lisesi inşaat bedeli, 
61 bin YTL'si Manisa-Turgutlu MP Lisesi donatım bedeli, 28 bin YTL'si Sivas MP Lisesi 
donatım bedeli olarak ödenen tutarlara aittir. 
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İdare eğitime katkıda bulunmak amacıyla okul veya yurt yapılacak yerin tespitinde; 
esas alınmak üzere ve bu konuda geçmiş yıllarda getirilen YDK önerisini de gözeterek 
kriterler tespit etmiş ancak bunlarla ilgili olarak yetkili mercilerden onay alınmadığından 
uygulamaya koymamıştır. 

Türk eğitim seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla okul, yurt ve benzeri işlerin 
yapımında yöre seçimine ilişkin olarak İdare tarafından tespit edilen kriterlerin yetkili 
mercilerce onaylanması suretiyle uygulamaya konulması gerekli görülmektedir. 

2006 yılında geçen yıla göre % 4,5 oranında 3.950 bin adet daha fazla olmak üzere 
toplam 92.350.000 adet bilet basılmış, 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiyesi 
değiştirilmeyerek 2005 yılı Aralık ayındaki gibi 20 milyon YTL olmuş, dağıtılacak ikramiye 
adedi % 4,8 oranında 397 bin adet artarak 8.676 bin adede yükselmiş, toplam hâsılat % 8,3 
oranında 21.359 bin YTL artarak 279.405 bin YTL ye yükselmiş, toplam ikramiye tutan da % 
8,2 oranında 12.294 bin YTL artışla 161.468 bin YTL olarak gerçekîeşmiştir. 

Hemen-Kazan biletlerinde 2006 yılında 175.000 bin YTL'lik satış hâsılatı, satış 
hâsılatının % 55,7'si, oranında 97.480 bin YTL'lik ikramiye ödemesi planlanmış, 153.709 bin 
YTL'lik satış hâsılatı gerçekleşmiş, hâsılatın % 55,1'i oranında 84,645 bin YTL'lik ikramiye 
ödemesi yapılmıştır. Satış hâsılatına göre ikramiye ödenmesi oranı geçen yıla göre 0,6 puan 
azalmıştır. 

Sayısal Loto oyununda geçen yıla göre kolon fiyatı sabit kalarak 0,50 YTL olmuş, 
oynanan kolon adedin % 2,9 oranında artarak 1.093.809 bin adede yükselmesi neticesinde 
oynanan oyun tutarı % 3,7 oranında 14.653 bin YTL artarak 415.648 bin YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Şans Topu oyununda geçen yıla göre kolon fiyatı sabit kalarak 0,50 YTL olmuş, 
oynanan kolon adedi % 1,7 oranında artarak 443.402 bin adet, oynanan oyun tutan % 2,6 
oranında artarak 195.097 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

On Numara oyununda geçen yıla göre kolon fiyatı sabit kalarak 0,50 YTL olmuş, 
oynanan kolon adedi % 8,6 oranında artarak 198.449 bin adede yükselmesi nedeniyle kolon 
fiyatında artış olmamasına rağmen oynanan oyun tutarı % 10,0 oranında artarak 87.318 bin 
YTL lira olarak gerçekleşmiştir. 

Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkındaki Yönetmelik ile 
belirlenen usul ve esaslara göre Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü gözetim ve denetimi 
altında 2006 yılında 575 adet çekiliş yapılıp, 43,9 milyon YTL karşılığında nakit olmayan 
ikramiye dağıtılmıştır.. 

V. ÖNERİLER: 
Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

izlenmesi kararlaştırılmıştır: 
1- Milli Piyango İdaresi'nin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde oyunlarını oynatması ve 

faaliyetlerini devam ettirebilmesi için özelleştirme çalışmaları da göz önüne alınarak bilgi 
işlem ve oyun sistemlerini yenilemesi ve geliştirilmesi, 

2-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 317.020.562,80 Yeni Türk Lirası dönem 

kan ile kapanan gelir tablosu 
tasvip edilmiştir. 
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 
Aktif (Varlıklar) Önceki dönem ( Y T L ) Cari dönem ( Y T L ) 

I-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

1-Hazır Değerler 
2-Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 

406.223.999,94 
993.865,20 

405.230.134,74 

405.830.000,90 

405.830.000,90 

B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıy.değer düş.karşılığı.(-) 

C-Ticari alacaklar 

1 -Ticari alacaklar 
2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

64.170.177,10 

609.995,28 

63.560.181,82 

67.087.080,35 

653.282,42 

66.433.797,93 

D-Diğer alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 5.096,35 

269.194,21 

5.110,48 

265.409,29 

E-Stoklar 

1-Stoklar 
2-Stok karşılığı (-) 
3-Verilen sipariş avansı 

37.231.503,48 
36.412.500,00 

1.216.109,36 

2.035.112,84 

60.001.210,85 
57.694.750,00 

685.847,06 

2.992.307,91 

F-Gelccek aylara ait giderler vc 

gelir tahakkukları 

G-Diğer dönen varlıklar 

988.759,37 

1.149.417,95 

1.990.644,02 

92.639,59 

Dönen varlıklar toplamı 473.232.800,93 477.604.799,64 

II-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 
1-Ticari alacaklar 
2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

1.789,98 

1.789,98 

12.203,25 

12.203,25 

B-Diğer alacaklar 

C-Mali duran varlıklar 

D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

17.865.311,60 
3.577.931,71 

424.345,18 

14.711.725,07 

18.691.444,94 
3.921.706,57 

307.166,52 

15.076.904,89 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

954.614,03 
876.292,05 

78.321,98 

970.591,16 
931.015,87 

39.575,29 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-ÖzeI tükenmeye tabi varlıklar 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve 

gelir tahakkukları 

H-Diğer duran varlıklar 

3.846,25 

Duran varlıklar toplamı 14.791.837,03 15.132.529,68 

Aktif (varlıklar) toplamı 488.024.637,96 492.737.329,32 
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 
Pasif (kaynaklar) Önceki dönem ( Y T L ) Cari dönem ( Y T L ) 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 1.404.180,26 1.439.203,99 

1-Ticari borçlar 1.404.180,26 1.439.203,99 

2-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 2.791.797,98 2.004.577,64 

1-Diğer borçlar 2.791.797,98 2.004.577,64 

2-Borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Ödenccck vergi ve yükümlülükler 72.196.562,33 64.941.658,58 

F-Borç vc gider karşılıkları 

G-Celecek aylara ait gelir ve 

gider tahakkukları 126.036.263,35 130.538.318,17 

H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.338,87 601,67 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 202.430.142,79 198.924.360,05 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 11.582.382,74 12.049.123,80 

1-Ticari borçlar 11.582.382,74 12.049.123,80 

2-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

D-Alınan avanslar 

E-Borç vc gider karşılıkları 297.818,14 288.222,63 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılık. 297.818,14 288.222,63 

F-Gelecek yıllara ait gelirler 

ve gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 11.880.200,88 12.337.346,43 

III-Özkaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 

2-Ödenmiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 14.711.725,06 15.076.904,89 

1 - Yasal yedekler 14.711.725,06 15.076.904,89 

2-Statü yedekleri 

D-Gcçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net kârı 259.002.569,23 266.398.717,95 

Özkaynaklar toplamı 273.714.294,29 281.475.622,84 

Pasif (kaynaklar) toplamı 488.024.637,96 492.737.329,32 
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A-Brüt satışlar: 903.784.599 959.582.163 

B-Satış indirimleri (-): 512.716.019 540.776.621 

C-Net satışlar 391.068.580 418.805.542 

D-Satışlann maliyeti (-): 22.306.542 24.577.980 

Brüt satış kârı veya zararı 368.762.038 394.227.562 

E-Faaliyet giderleri (-): 128.868.220 141.701.648 

Faaliyet kârı veya zararı 239.893.818 252.525.914 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 42.892.370 42.989.254 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gid ve zararlar(-): 27.575 53.536 

H-Finansman giderleri (-): 

Olağan kâr veya zarar 282.758.613 295.461.632 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 24.447.324 22.892.877 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-): 1.100.336 1.333.946 

Dönem kârı 306.105.601 317.020.563 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 47.103.032 47.103.032 50.621.845 50.621.845 

Dönem net kârı 259.002.569 266.398.718 
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SAYI: 36 
TEKEL- TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL 

İŞLETMELERİ A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIK VE MÜESSESELERİNİN 
2005 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 

KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

TEKEL- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. ile bağlı ortaklık ve 
müesseselerinin 2005 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 
Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 
gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 22/10/2008 
tarihli 2'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim 
görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan raporda yer alan önerilere verilen 
cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak 
gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 
A-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 
Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

02.06.2003 tarihli Olur yazısı çerçevesinde; Tekel Sigara Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte, "Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş."ne, Alkollü İçkiler 
Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile "Alkollü İçkiler Sanayii Ticaret 
A.Ş."ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi'nin de ikiye ayrılarak tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte "Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş." ile "Alkollü İçkiler Pazarlama 
ve Dağıtım A.Ş."ne dönüştürülmesi, Anonim Şirketle dönüştürülen Müesseseler ile ilgili 
olarak Tekel tarafından imza altına alınan bütün sözleşmelerin de tüm edimleri ile birlikte 
yeni kurulan anonim şirketlere devredilmesi öngörülmüştür. 

Bahsi geçen karar gereği oluşturulan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü 
İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin Ana Statüsü ÖİB'nca 02.06.2003 tarihinde onanmış bu 
şirketlerin ticaret sicilindeki tescil ve ilan işlemleri de 06.06.2003 tarihinde tamamlanmıştır. 
Netice olarak 1984 yılından bu yana Tekel topluluğu içinde Tekel Pazarlama ve Dağıtım 
Müessesesi adı ile faaliyet gösteren ve Tekel topluluğu içinde üretilen tüm mamullerin yurt 
genelinde başmüdürlükleri kanalı ile pazarlayan müessesenin hukuki varlığı 05.06.2003 tarihi 
itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten sonra Tekel topluluğunda üretilen sigara ve içki 
mamullerinin yurt genelinde dağıtımı için yukarda belirtilen iki ayn A.Ş. görevlendirilmiştir. 

ÖİB'nın değinilen yazısında Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara ve alkol 
pazarlama olarak iki ayn A.Ş.'e ayrılması öngörülmekle birlikte belirtilen müessese, Sigara 
Pazarlama Dağıtım A.Ş. ismi altında eski fonksiyonlarını aynen sürdürmüş, sigara mamulleri 
yanında Tekel'in alkol ürünlerini yurt genelinde pazarlamaya devam etmiş yeni kurulan 
"Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş." ise hiçbir pazarlama faaliyetinde 
bulunmamasına karşın Haziran-Aralık/2003 dönemi içindeki Sigara Pazarlama ve Dağıtım 
A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 730,9 trilyon liralık içki satışları yukarda değinilen yeni 
kurulan ve hiçbir dağıtım faaliyetinde bulunmayan Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 
kayıtlarından geçirilmiştir. 
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Yeni kurulan Alkol İçkiler Pazarlama ve Dağıtım şirketinin %100 sermayesi 
özelleştirilen Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş'ne ait olduğundan Tekel'in alkol 
grubunun özelleştirilmesi sonucunda Pazarlama şirketi' de 27.02.2004 tarihinde yeni sahibi 
Mey İçki Sanayi A.Ş.' ne devir edilmiştir. 

Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi, özelleştirme kapsamındaki yeniden 
yapılandırma çalışmaları sonucu Haziran/2003 tarihi itibariyle alkol ve sigaranın ayrı 
dağıtımını öngören iki ayrı A.Ş.'e dönüştürülmesine karşın, sigara ve alkollü içkilerin yurt 
düzeyindeki dağıtımında, öncesine göre bir değişim olmamış dağıtım ve pazarlama 
faaliyetleri, ismi Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş olarak değiştirilen müessese tarafından 
buna bağlı 82 Başmüdürlük, 2 Pazarlama ve Dağıtım Memurluğu, 31 Gümrük Hattı Dışı Satış 
Mağazası, 3 Antrepo, 1 Serbest Bölge Mağazası ve Taşıtlar ve Dağıtım Müdürlüğü kanalıyla 
yürütülmeye devam etmiştir. Alkol grubunun özelleştirilmesi ihalesinin sonuçlanması üzerine 
Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hisseleri bu şirkete ait olan Alkol Pazarlama 
ve Dağıtım A.Ş.'de 27.02.2004 tarihinde yeni sahibine devredilmiştir. Ancak 27.02.2004 
tarihinde devir işlemi gerçekleşmesine karşın özelleştirme sonucu düzenlenen hisse satış 
sözleşmesinde yer verilen hükümler uyannca alkollü içkilerin yurt düzeyindeki pazarlama 
hizmetleri Tekel tarafından hizmet ücreti karşılığı üstlenilmiştir. Özelleştirilip Mey İçki 
Sanayi A.Ş' ne devredilen alkollü içkilerin yurt düzeyindeki dağıtım hizmeti Tekel Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanan % 1,5 
oranındaki hizmet ücreti karşılığı devam etmiştir. Ancak Ağustos/2004 tarihinde Mey İçki 
Sanayi A.Ş. tarafından protokolün değinilen hükmü fesh edildiğinden bu tarihten 
sonra alkollü içkilerin % 1,5 hizmet ücreti karşılığı dağıtımına son verilmiş, Tekel Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. bu tarihten sonra sadece Tekel fabrikalannın ürünü olan sigara ve 
tütün mamullerinin yurt genelindeki pazarlamasını sürdürmüştür. 

Belirtilen çerçevede şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesine olanak veren toplu 
bilgiler çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) Ölçü 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 S o n iki y ı l 
fa rk ı 

A r t ı ş v e y a 
A z a l ı ş ( % ) 

S e r m a y e B i n Y T L 1 2 1 . 0 0 0 1 2 1 . 0 0 0 3 0 1 . 0 0 0 3 0 1 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 ( 1 . 0 0 0 ) 
Ö d e n m i ş s e r m a y e Bin Y T L 1 2 1 . 0 0 0 1 2 1 . 0 0 0 1 2 1 . 0 0 0 2 2 7 . 9 8 3 2 6 4 . 5 2 0 3 6 . 5 3 7 1 6 
Ö z k a y n a k l a r B i n Y T L 3 8 8 . 7 7 8 7 0 2 . 2 1 6 1 . 3 9 0 . 9 1 8 1 . 8 3 8 . 5 3 2 1 . 6 2 2 . 6 1 3 ( 2 1 5 . 9 1 9 ) ( 1 2 ) 
Y a b a n c ı k a y n a k l a r B i n Y T L 2 . 7 8 0 . 8 4 2 1 . 9 2 8 . 0 4 3 1 . 0 6 3 . 0 6 8 1 . 2 1 1 . 0 9 4 1 . 8 8 3 . B 8 7 6 7 2 . 7 9 3 5 6 
Y a b a n c ı k a y n a k l a r a s i raye t e d e n z a r a r B i n Y T L 
F i n a n s m a n g ider le r i B i n Y T L 5 5 - - -
M a d d i d u r a n var l ı k la r ( e d i n m e d e ğ e r i ) B i n Y T L 4 5 8 . 3 0 9 7 3 0 . 0 4 5 9 1 2 . 6 3 1 9 2 8 . 6 9 6 9 4 6 . 2 8 5 1 7 . 5 8 9 2 
M a d d i d u r a n var l ı k la r (b i r i kmiş a m o r t i s m a n ) B i n Y T L 1 3 5 . 7 5 0 2 2 5 . 2 4 9 2 8 5 . 4 2 6 3 0 0 . 3 3 8 3 2 7 . 9 4 1 2 7 . 6 0 3 9 
Y a t ı r ı m l a r iç in y a p ı l a n n a k d i ö d e m e l e r B i n Y T L 6 4 . 8 8 5 8 4 . 4 1 9 9 0 . 9 9 4 2 1 . 9 8 1 2 4 . 1 4 6 2 . 1 6 5 1 0 
Y a t ı r ı m l a r ı n g e r ç e k l e ş m e o r a n ı ( n a k d i ) % 8 4 7 3 5 7 6 8 4 9 ( 1 9 ) ( 2 8 ) 
B a ğ l ı o r tak l ı k la ra v e y a b a ğ l ı a n o n i m ş i r k e t l e r e ö d e n e n 
s e r m a y e 
B a ğ l ı o r t a k l ı k l a r a v e y a b a ğ l ı a n o n i m ş i rket le r t e m e t t ü 
g ider le r i 

B i n Y T L 1 . 4 1 8 1 . 9 1 6 2 . 9 9 7 2 . 5 5 0 5 5 7 . 7 4 8 5 5 5 . 1 9 8 2 1 . 7 7 2 
B a ğ l ı o r tak l ı k la ra v e y a b a ğ l ı a n o n i m ş i r k e t l e r e ö d e n e n 
s e r m a y e 
B a ğ l ı o r t a k l ı k l a r a v e y a b a ğ l ı a n o n i m ş i rket le r t e m e t t ü 
g ider le r i B i n Y T L 9 1 7 4 9 ( 8 2 . 4 1 8 ) 5 . 0 4 7 5 . 0 4 7 

İ ş t i r ak le re ö d e n e n s e r m a y e B i n Y T L 3 . 5 0 2 4 . 5 8 7 4 . 5 8 7 5 . 5 7 2 3 1 . 6 1 3 2 6 . 0 4 1 4 6 7 
İş t i rak ler t e m e t t ü gel ir i B i n Y T L 1 . 5 9 9 ( 3 . 5 3 2 ) ( 9 . 5 9 5 ) 1 . 1 7 4 1 . 3 2 7 1 5 3 1 3 

B a ş l ı c a a l ı m mik ta r ı 
İ ş l e n m e m i ş y a p r a k t ü t ü n T o n 3 8 . 8 5 4 3 0 . 3 0 6 5 9 . 8 8 0 3 7 . 3 3 1 3 8 . 0 5 0 7 1 9 2 
T ü m a l ı m mik ta r ı B in Y T L 6 4 6 . 6 7 4 5 8 1 . 5 3 6 7 3 8 . 0 9 0 4 9 6 . 5 8 8 5 7 7 . 3 1 5 8 0 . 7 2 7 1 6 
B a ş l ı c a ( m a l v e h i z m e t ) ü r e t i m mik ta r ı 
S i g a r a v e t ü t ü n m a m u l l e r i T o n 7 6 . 6 3 7 6 9 . 7 7 9 5 8 . 6 5 4 5 1 . 7 4 3 3 5 . 2 8 8 ( 1 6 . 4 5 5 ) ( 3 2 ) 
M a l t e p e T o n 1 8 . 8 9 4 1 4 . 8 8 6 1 1 . 6 2 2 8 . 3 0 5 3 . 9 2 7 ( 4 . 3 7 8 ) ( 5 3 ) 
S a m s u n T o n 2 2 . 6 7 4 2 0 . 5 8 9 1 8 . 8 8 2 1 3 . 3 5 6 1 0 . 6 3 3 ( 2 . 7 2 3 ) ( 2 0 ) 
T e k e l 2 0 0 0 T o n 1 6 . 3 8 0 9 . 9 4 4 6 . 7 1 5 4 . 4 0 2 3 . 9 0 0 ( 5 0 2 ) (") 
T e k e l 2 0 0 1 T o n 1 4 . 3 8 7 1 6 . 9 4 1 1 5 . 8 9 5 1 3 . 3 3 6 1 2 . 8 5 2 ( 4 8 4 ) ( 4 ) 
T u z B i n T o n 1 . 8 1 6 2 . 1 8 9 2 . 2 3 9 2 . 1 5 3 1 . 8 5 3 ( 3 0 0 ) ( 1 4 ) 
T ü m ü r e t i m tutarı (ma l i ye t i ) B i n Y T L 7 4 0 . 8 8 2 9 5 0 . 2 4 5 1 . 1 6 9 . 2 5 5 8 9 7 . 1 2 4 ( 8 9 7 . 1 2 4 ) ( 1 0 0 ) 
Ü r e t i m k a p a s i t e s i 
Fi l i t rel i s i g a r a ü r e t i m k a p a s i t e s i T o n 9 1 . 1 0 4 9 3 . 7 9 0 9 0 . 8 6 9 9 2 . 0 3 4 9 3 . 9 0 7 1 . 8 7 3 2 
S i g a r a ü r e t i m k a p a s i t e s i n d e n y a r a r l a n m a o r a n ı % 8 4 7 5 6 5 5 6 3 8 ( 1 8 ) ( 3 2 ) 
T u z ü r e t i m k a p a s i t e s i B i n T o n 2 . 2 0 0 2 . 2 0 0 2 . 2 0 0 2 . 2 0 0 2 . 2 0 0 
T u z ü r e t i m k a p a s i t e s i n d e n y a r a r l a n m a o r a n ı % 8 3 1 0 0 1 0 0 9 7 8 4 ( 1 3 ) ( 1 3 ) 
B a ş l ı c a s a t ı ş m ik ta r ı 

N e t s a t ı ş t u t a n B i n Y T L 9 2 1 . 7 4 5 1 . 3 1 4 . 8 6 4 1 . 7 2 9 . 0 8 2 1 . 0 3 9 . 3 5 0 5 5 2 . 2 4 7 ( 4 8 7 . 1 0 3 ) ( 4 7 ) 
S t o k l a r 

İlk m a d d e v e m a l z e m e B i n Y T L 3 6 5 . 9 5 3 4 2 2 . 2 3 2 4 5 2 . 4 8 0 4 3 2 . 5 6 9 4 3 0 . 5 6 6 ( 2 . 0 0 3 ) 0 
Y a n m a m u l l e r B i n Y T L 4 1 . 5 5 5 6 2 . 1 3 7 7 8 . 1 7 7 3 . 5 4 8 1 . 9 1 0 ( 1 . 6 3 8 ) ( 4 6 ) 
M a m u l l e r B i n Y T L 4 0 0 . 0 4 0 6 0 8 . 7 6 4 5 0 0 . 6 0 6 5 6 7 . 6 1 8 6 2 7 . 9 2 7 6 0 . 3 0 9 1 1 
T i c a r i m a l l a r B i n Y T L 9 . 3 9 8 1 5 . 0 4 8 6 . 5 1 4 1 . 3 2 3 4 0 0 ( 9 2 3 ) ( 7 0 ) 
D i ğ e r s t o k l a r B i n Y T L 8 1 . 8 7 0 7 0 . 5 1 7 8 8 . 5 7 8 6 9 . 0 9 6 1 . 1 5 1 . 8 8 7 . 1 . 0 8 2 . 7 9 1 1 . 5 6 7 

M e m u r ( o r t a l a m a ) Kişi 4 5 0 4 5 6 4 5 8 3 7 9 3 0 1 ( 7 8 ) ( 2 1 ) 
S ö z l e ş m e l i ( o r t a l a m a ) K iş i 5 . 1 5 5 4 . 7 7 5 5 . 1 2 5 4 . 1 6 1 3 . 0 9 4 ( 1 . 0 6 7 ) ( 2 6 ) 
İşçi ( o r t a l a m a ) Kişi 2 6 . 8 0 1 1 3 . 7 5 5 2 2 . 8 6 5 1 7 . 5 1 2 1 6 . 1 5 5 ( 1 . 3 5 7 ) ( 8 ) 
P e r s o n e l için y a p ı l a n t ü m g i d e r l e r B in Y T L 5 0 2 . 7 8 4 6 1 2 . 3 8 8 7 2 2 . 0 2 7 5 2 4 . 4 9 9 5 7 5 . 9 3 6 5 1 . 4 3 7 1 0 
C a r i y ı la i l işkin 
M e m u r l a r için y a p ı l a n t ü m g i d e r l e r B in Y T L 6 . 0 4 0 8 . 8 9 7 1 0 . 2 9 6 1 0 . 8 3 2 9 . 9 8 7 ( 8 4 5 ) ( 8 ) 
M e m u r b a ş ı n a ay l ık o r t a l a m a g i d e r l e r Y T L 1 . 0 2 3 1 . 5 7 4 2 . 4 8 1 2 . 5 8 2 2 . 7 6 5 1 8 3 7 
S ö z l e ş m e l i l e r için y a p ı l a n t ü m g i d e r l e r B i n Y T L 4 5 1 3 5 6 0 . 6 9 7 6 9 . 1 0 6 7 4 4 2 6 6 6 . 1 9 1 ( 8 . 2 3 5 ) ( 1 1 ) 
S ö z l e ş m e l i b a ş ı n a ay l ı k o r t a l a m a g i d e r l e r Y T L 6 7 5 1 1 8 1 1 7 2 9 1 4 9 1 1 . 7 8 3 2 9 2 2 0 
İşç i ler iç in y a p ı l a n t ü m g i d e r l e r B i n Y T L 4 5 1 . 6 0 9 5 4 2 . 7 9 3 6 9 2 . 6 2 4 4 3 9 . 2 4 2 4 9 9 . 7 5 8 6 0 . 5 1 6 1 4 
İşçi b a ş ı n a ay l ık o r t a l a m a g i d e r l e r Y T L 1 . 0 6 6 1 . 5 6 4 4 . 9 2 7 2 . 1 9 0 2 . 5 7 8 3 8 8 1 8 

D ö n e m k a r ı n a ilişkin v e r g i v e d i ğ e r y a s a l y ü k ü m l ü l ü k l e r B i n Y T L 8 4 . 1 2 1 1 1 4 . 8 8 3 7 2 . 2 4 3 - -
T a h a k k u e d e n verg i le r B i n Y T L 2 . 0 1 2 . 2 7 7 2 . 6 9 6 . 1 8 0 3 . 6 0 2 . 3 5 3 3 . 0 6 1 . 0 3 0 4 . 5 1 5 . 2 0 3 1 . 4 5 4 . 1 7 3 4 8 
G S Y İ H ' y a k a t k ı (üre t ic i fiyatlarıyla) B i n Y T L 6 8 2 . 6 2 1 9 0 5 . 6 4 1 1 . 0 0 8 . 0 6 5 4 . 3 0 0 . 9 2 9 1 3 6 . 8 5 8 ( 4 . 1 6 4 . 0 7 1 ) ( 9 7 ) 
G S Y İ H ' y a k a t k ı (a l ıc ı f i y a t l a n y l a ) B i n Y T L 2 . 5 3 1 . 7 5 6 3 . 3 9 9 . 5 4 7 4 . 5 3 7 . 4 4 7 4 . 2 5 4 . 1 0 9 4 . 5 7 1 . 3 1 1 3 1 7 . 2 0 2 7 
G S M H ' y a a l ıc ı f iya t lar ıy la B in Y T L 2 . 5 3 1 . 7 5 6 3 . 3 9 9 . 5 4 7 4 . 5 3 7 . 4 4 7 4 . 2 5 4 . 1 0 9 4 . 5 7 1 . 3 1 1 3 1 7 . 2 0 2 7 

F a a l i y e t kar l ı l ığ ı ( ö z k a y n a k y ö n ü n d e n ) % 4 7 . 2 4 7 , 4 2 2 . 2 -
M a l i kar l ı l ık ( ö z k a y n a k y ö n ü n d e n ) % 5 7 , 1 4 3 , 2 1 2 , 7 - -
E k o n o m i k karl ı l ık % 7 . 3 1 2 , 2 6 , 7 -
Zara r l ı l ı k % - - 2 5 . 4 1 8 ( 7 ) ( 2 9 ) 
F a a l i y e t ka r ı v e y a z a r a r ı ( k o n s o l i d e ) B in Y T L 1 8 3 . 6 8 2 3 3 3 1 2 7 3 0 8 4 8 0 ( 3 6 . 5 2 5 ) ( 3 0 4 . 1 7 5 ) ( 2 6 7 . 6 5 0 ) 7 3 3 
• ö n e m kar ı v e y a z a r a r ı ( k o n s o l i d e ) B i n Y T L 2 2 1 . 9 9 4 3 0 3 5 6 7 1 7 6 4 5 3 ( 4 6 8 . 4 2 0 ) ( 2 8 7 . 1 3 8 ) 1 8 1 . 2 8 2 ( 3 9 ) 
B i l a n ç o kar ı v e y a z a r a r ı ( k o n s o l i d e ) B in Y T L 1 4 0 . 0 5 8 3 0 6 9 0 0 2 7 3 5 2 7 ( 7 2 0 . 0 2 1 ) ( 8 7 0 . 0 6 6 ) ( 1 5 0 . 0 4 5 ) 2 1 

D ö n e m k a n v e y a z a r a r ı ( f ü z y o n ) B i n Y T L 8 0 . 5 6 7 6 1 4 1 1 4 2 4 5 7 ( 5 0 6 . 5 1 8 ) 8 2 6 9 1 5 8 9 . 2 0 9 ( 1 1 6 ) 
B i l a n ç o kar ı v e y a z a r a r ı ( f ü z y o n ) B i n Y T L 6 2 . 6 1 1 1 6 3 . 0 6 6 3 0 7 . 2 5 8 ( 5 0 6 . 5 1 8 ) ( 4 2 3 . 8 2 7 ) 8 2 . 6 9 1 ( 1 6 ) 
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Türkiye'de yurt içi piyasada altı sigara üreticisinin 107 bin ton dolayındaki sigara 
satışları 2005 yılı sonuna göre 12,2 milyar YTL parasal hacme ulaşmaktadır. Sigara 
satışlarının ABD Dolar Kuru'nun 2005 yılındaki ortalama 1,344 YTL fiyatı ile 
değerlendirilmesi yapıldığında yurt içi sigara pazarının 9,1 milyar ABD Doları satış hacmine 
ulaştığı görülmektedir. Türkiye'deki sigara pazannın son yıllarda orta fiyat grubundaki sert 
paket markalara yönelmesine karşın sert paket talebine yeterince cevap veremeyen Tekel'in 
2000 yılında % 70 dolayında olan pazar payının hızlı biçimde kayba uğradığı, bunun yanı 
sıra, sigara satışlarında ÖTV tahakkukunu içeren Kararname hükümlerinin diğer firmalarca 
Tekel ürünleri açısından haksız rekabet oluşturacak biçimde uygulanması özel sigara 
üreticilerinin satışlarını artırıp pazar paylarını büyütmüş ve netice olarak belirtilen 
olumsuzluklar Tekel'in 2005 yılında 51,3 bin ton'dan 41,2 bin tona gerileyen satışları yurt içi 
pazar payının miktar olarak % 47,1 oranından % 38,6 düzeyine inmesine yol açmıştır. 

Tekel'in piyasadaki pazar payı satış miktan yerine parasal tutar olarak izlendiğinde bu 
payın daha da küçüldüğü görülmektedir. Tekel'in 2005 yılındaki satışlan 4,2 milyar YTL den 
3,8 milyar YTL seviyesine indiğinden yurt içi pazardaki parasal tutar olarak payı daha da 
küçülmüş ve % 37,1 den % 31,3 seviyesine gerilemiştir. 

Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi gerilerken Türkiye'de 1985 yılında 63 bin ton 
düzeyindeki sigara pazannın 2004 yılında 108,8 bin ton, 2005 yılında ise 106,7 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. 1985 yılındaki 63 bin tonluk tüketimin % 89'u filtreli, % 11 'i filtresiz 
sigaralardan oluşmuşken, 2005 yılındaki toplam tüketimin % 99,9'si filtreli, % 01'i ise 
filtresiz sigaralardan oluşmuştur. Filtresiz sigara tüketiminin % 01 oranı gibi çok küçük bir 
düzeye inmesi ve filtreli sigaralann giderek büyük bir hızla artması yanında filtreli sigara 
tüketimindeki artış, büyük çoğunlukla Philsa, JTI ve BAT Firmalarının ürettiği Blended 
biçiminde tanımlanan yabancı tütün harmanlı sigaralar ile Tekel'in ürettiği Blended tanımı 
içindeki Tekel 2000 ve Tekel 2001 grubu sigaralarda gerçekleşmiştir. 

Yurt içi piyasada 2005 yılı sonuna göre 107 bin ton dolayındaki toplam sigara 
satışlarından Tekel'in yumuşak paket olarak Türk tütününden ürettiği 17 bin ton yerli sigara 
satışları çıkartıldığında, yurt içinde satılan ve piyasaya hâkim olan yabancı tütün harmanlı 
Bilended biçiminde tanımlanan sigara satışlarının 90 bin ton satış hacmine ulaştığı ve bu 
sigara satışlarının % 70 oranı gibi en büyük ağırlığının sert paket kutulu markalara ilişkin 
sigara satışlanndan oluştuğu görülmektedir. Değinilen çerçevede yurt içi sigara pazarındaki 
sert paket marka sigara satışlan 2005 yılında da piyasadaki hâkim konumunu sürdürmüş 2004 
yılında 48,8 bin ton olan bahsi geçen sigara satışları 2005 yılında 63,9 bin tona çıkarak 
piyasadaki sert paket markalara ilişkin tüketim % 31 dolayında büyümüştür. 

Sert paket makine ithali konusunda ortaya çıkan hukuki sorunlar nedeniyle Tekel'in 
7-8 bin ton düzeyindeki sert paket kapasitesi 2001 yılından 2005 yılının ikinci yarısına kadar 
artırılamamış ancak Samsun Sigara Fabrikası için alınan 2 adet makinenin devreye sokulması 
ve bu fabrikada üç vardiya üretimin başlatılması ile Tekel'in sert paket makine kapasitesi 
2005 yılı sonunda 12 bin ton düzeyine çıkabilmiştir. 

Sert paket kapasite yetersizliği yanında, Ağustos/2004 tarihinden itibaren uygulanan 
yeni ÖTV Kararnamelerinin diğer üretici fırmalann daha az vergi tahakkukuna yol açan ÖTV 
Uygulamaları ile Tekel'e göre daha avantajlı duruma geçen sigara firmalan daha uygun satış 
fiyatlan ile pazar paylarını artırırken Tekel'in pazar kaybının daha da hızlanmasına yol 
açmıştır. Böylece 2004 yılında Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Bilançosunda faaliyet 
sonucu ilk kez 43,6 milyon YTL zarara dönüşmüş Tekel A.Ş. Konsolide Bilançosunda ise 
36,1 milyon YTL faaliyet zararı tahakkuk etmiştir. Sert paket kapasite yetersizliği yanında 
2004 yılının son üç ayında Tekel satışlannda olumsuz etki yaratan ÖTV sistemindeki haksız 
rekabet uygulamasının 2005 yılının tümüne yayılması faaliyet zararlarını 2004 yılı düzeyinin 
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çok üzerine çıkarmış 2005 yılında Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş Bilânçosundaki faaliyet 
zararı 276,4 milyon YTL Tekel A.Ş. Konsolide Bilânçosundaki faaliyet zararı ise 304,2 
milyon YTL düzeyine yükselmiştir. 

Diğer yandan Tekel'in pazarlama sistemi istenen gelişmeyi sağlayamamıştır. Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş'nin toptan satıcı ücreti ödemeleri ve kendi giderlerinden oluşan 
faaliyet giderlerinin satış hâsılatına oranının toptan satıcılık sistemi uygulama öncesi, 1993 
yılında % 3,91, 1994 yılında % 3,42 iken uygulamanın giderek genişleyip, yaygınlaştığı, 1995 
yılında % 4,36, 2000 yılında % 3,51, 2003 yılında % 2,89, 2004 yılında % 2,97, 2005 yılında 
ise % 3,17 oranında gerçekleşmiştir. Bu duruma göre Tekel'in yurt genelindeki dağıtım 
hizmetlerini kendisinin gerçekleştirdiği başka bir anlatımla Tekel'in bayilere doğrudan satış 
yaptığı uygulama ile dağıtım hizmetlerinin toptan satıcılara devredildiği uygulama arasında 
pazarlama giderleri açısından önemli bir avantaj sağlanamadığı ve 2005 yılında bu durumun 
daha belirgin olduğu gözlenmektedir. 

Son yıllarda sert paket sigaralara talep artmasına karşın Tekelin makine kapasitesini 
bu yönde geliştirememesi sonucu ortaya çıkan pazar kaybı 2002-2003 yılları Tekel faaliyet 
karlarını geriletirken 2004-2005 döneminde sert paket kapasite yetersizliğinin sürmesi ve 
sigara satışlarındaki ÖTV tahsilini içeren Kararname uygulamalarının da diğer sigara 
firmalarının Tekel ürünlerine karşı haksız rekabet oluşturduğundan pazar kaybını daha da 
hızlanmıştır. Böylece geçmiş yıllardan bu yana bilançoları sürekli karla bağlanan Tekel'in 
2004 yılı Konsolide Bilançosunda ilk kez faaliyet zararı doğmuş, bu yıldaki 36,1 milyon YTL 
faaliyet zararı, belirtilen olumsuzlukların devam etmesi sonucu 2005 yılı Konsolide 
Bilançosunda 304,2 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yılında 27.08.2004-25.07.2005 tarihlerinde yürürlükte kalan 2004/7792 sayılı 
Kararname döneminde piyasa talebinin ağırlığını oluşturan sert paket orta fiyatlı sigara 
pazarında sigara üreticisi diğer firmaların kendi markalarına daha az vergi tahakkuk ettiren 
ÖTV uygulamaları Tekel markaları karşısında haksız rekabet oluşturmuş Tekel'e göre daha 
avantajlı duruma geçen sigara firmaları daha uygun satış fiyatları ile pazar paylarını artırırken 
Tekel'in pazar kaybı hızlanmış, 2004 yılında bir önceki yıla göre pazar kaybı % 17 olmuştur. 
Diğer firmaların Tekel ürünlerine karşı haksız rekabet oluşturan vergi uygulamasını içeren 
27.08.2004 tarih ve 7792 sayılı Kararnamenin Tekel satışları üzerinde olumsuz etkileri yılın 
son üç aylık dilimine yansıdığından Bilançolardaki faaliyet zaran 36,1 ve 43,6 milyon YTL 
düzeyinde kalmıştır. Bu Kararname 2005 yılının 7. ayının sonuna kadar belirtilen yönde 
olumsuz etkisini sürdürmüşken 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 9145 sayılı yeni 
Kararname ile bu kez Tekel'in Türk tütününden üretilen sigaralar üzerine getirdiği mali yük 
2004 yılında olumsuz etkilenen Tekel rantabilitesinin daha büyük ölçüde bozulmasına yol 
açmış bilânçolanndaki faaliyet zaran büyümüştür. 

II- İDARİ BÜNYE 

Tekelin toplam çalışan personel sayısı 2004 yılında ortalama 22.052 iken 2005 yılında 
19.550 olmuş personele yapılan toplama harcama ise 2004 yılında 520,9 milyon YTL iken 
2005 yılında % 10,5 oranında artarak 575,9 milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.06.2003 tarihli olur yazısında; Tekel Sigara 
Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, " Sigara Sanayii İşletmeleri ve 
Ticareti A.Ş" ne, Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile 
"Alkollü İçkiler Sanayii Ticaret A.Ş." ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi'nin de ikiye 
ayrılarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte "Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş." ile 
"Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş."ne dönüştürülmesi, anonim şirkete dönüştürülen 
müesseseler ile ilgili olarak Tekel tarafından imza altına alman bütün sözleşmelerin de tüm 
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edimleri ile birlikte yeni kurulan anonim şirketlere devredilmesi öngörüldüğünden değinilen 
müesseseler tasfiye edilip adı geçen A.Ş.'ler ile faaliyetlere devam edilmiştir. 

ÖİB'nın değinilen yazısında Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara ve alkol 
pazarlama olarak iki A.Ş.'e ayrılması öngörülmekle birlikte belirtilen Müessese Sigara 
Pazarlama Dağıtım A.Ş. ismi altında eski fonksiyonlarını aynen sürdürmüş sigara mamulleri 
yanında Tekel'in alkol ürünlerini yurt genelinde pazarlamaya devam etmiş yeni kurulan 
Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ise hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunmadan şekli 
düzeyde kalmıştır. Yeni kurulan Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin % 100 
sermayesi özelleştirilen Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne ait olduğundan Tekel'in 
alkol grubunun özelleştirilmesi sonucunda Pazarlama Şirketi de Şubat/2004 tarihinde yeni 
sahibine devir edilmiştir. 

Diğer yandan Tekel'in 1984 yılından bu yana Müessese hukuki statüsü ile faaliyetini 
sürdürdüğü Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi ile tuz üretimi ve 
satışlarının yürütüldüğü Tekel Tuz Sanayii İşletmeler Müessesesinin tüzel kişilikleri sona 
erdirilmiş (Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunun Nisan/2006 tarihli karan uyannca ) ve Nisan/2006 
tarihinden itibaren yaprak tütün ve tuz üretim faaliyetleri Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğü 
bünyesinde sürdürülmeye başlanmıştır. 

III-MALİ BÜNYE 

Tekel Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılı konsolide bilançosunun aktifine oluşturan 3,5 
milyar YTL düzeyindeki toplam aktif değerlerin % 65,5'i dönen varlıkları, % 34,5'i de duran 
varlıkları içermiş, pasif hesaplarını oluşturan toplam kaynaklann ise % 53,7' si yabancı % 
46,3' ü ise öz kaynaklardan oluşmuştur. 

Tekel'in mali yapısına önemli düzeyde etki yapan destekleme tütün alımlarından 
doğan görev zaran kapsamındaki Hazineden alacakları, satılan destekleme tütünleri ile ilgili 
87,1 milyon YTL peşin döviz karşılığı ihracat tutannın ertelenen vergilerden oluşan 
Hazine'ye borçlar hesabından mahsup edilmesi ile 2004 yılı sonunda destekleme hizmetinden 
doğan alacaklan 527,7 milyon YTL düzeyinde iken 2006 yılında 799,8 milyon YTL olmuştur. 

Tekel'in geçmiş yıllardan bu yana yürüttüğü tütün alımlan Tekel'in sigara üretimi, 
yerli sigara satışları pazar payı ve tütün ihracatı gibi Tekel'in temel işletme politikalannı 
etkilediğinden değinilen konular aşağıdaki bölümde değerlendirilmiştir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Tekel ürünleri satışları üzerinden tahakkuk ettirilen vergi tutarlannı da içeren 
Kuruluşun (Konsolide ) gayri safi satış hasılatı analiz edildiğinde satışlann 2000 yılında 
1,1 milyar YTL'den 2,1 milyar YTL düzeyine çıkarak % 91 oranında artması bu yılın % 54,9 
düzeyindeki Tüketici Fiyat Endeksi çerçevesinde Tekel satışlannda reel büyüme 
sağlandığını göstermektedir. Satış hasılatının 2001 yılında 3,2 milyar YTL'ye yükselerek % 
51 oranında, 2002 yılında ise 4,3 milyar YTL düzeyine çıkarak % 35 oranında ve yine 2003 
yılında 5,6 milyar YTL düzeyine yükselerek % 30 oranında artması Tekel'in pazar kaybı 
nedeniyle satışlarda reel büyüme ortaya çıkaramamıştır. Çünkü bu dönemde 2001 yılındaki 
% 54,9, 2002 yılındaki % 44,9 ve 2003 yılındaki %25,3 oranındaki Tüketici Fiyat 
Endekslerinin düzeyi dikkate alındığında satışlarda reel büyüme gerçekleşmediği 
anlaşılmaktadır. Diğer yandan pazar kaybının 2004 yılından itibaren daha büyük boyutlarda 
devam etmesi satış hacmindeki gerilemeyi hızlandırmış bu süreç içinde 2004 yılında toplam 
satış hacmi 5,6 milyar YTL'den 4,5 milyar YTL'ye inerek 2003 yılı satışlarına göre % 24 
oranında azalmış, 2005 yılındaki satışlar ise hızlı pazar kaybı ile 3,9 milyar YTL düzeyine 
düşerek önceki yıla göre % 13 oranında gerilemiştir. Yapılan bu analizlerde Tekel'in pazar 
kaybının hızlandığı 2004-2005 yıllanndaki % 25,3 ve % 10,5 oranındaki Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE)'ne ilişkin gerçekleşmeler de dikkate alındığında Tekel'in gayri safi satış 
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hasılatlarındaki erimenin devam ettiği gözlenmiştir. Tekel sigara satışlarının yurt içi 
piyasadaki pazar payı miktar olarak 1999 yılında % 69,8, 2000 yılında % 69,6, 2001 yılında 
% 68,6 düzeyinde iken, son dört yıllık dönem içinde piyasada sert paket sigara markalarına 
yönelen yoğun talebin karşılanamayışı Tekel satışlarını miktar ve tutar olarak büyük ölçüde 
düşürmüş ve Tekel'in pazar kaybını hızlandırmıştır. Tekel sigara satışlarında 2002-2005 
yılında ortaya çıkan büyük gerileme sonucu ülke genelindeki pazar payı 2002 yılında % 60,8 
2003 yılında % 56,5 ve 2004 yılında % 47,1 düzeyine 2005 yılı sonunda ise % 38,6 
oranına kadar inmiştir. 

Belirtilen çerçevede Tekel'in yurt içi piyasada geçmiş dönemlerde ortaya çıkan 
yıllık pazar kaybı % 1 oranında iken 2002 yılında % 12 ve 2003 yılında % 7 düzeyine kadar 
çıkması piyasa talebinin yoğunlaştığı sert paket markalan yeterince üretecek makine 
kapasitesini geliştirememesinden kaynaklanmıştır. Diğer yandan sigara satışlanndaki Tekel'in 
uğradığı pazar kaybının bir önceki yıla göre 2004 yılında % 17 ve 2005 yılında da % 19 gibi 
büyük oranlara çıkması esas olarak piyasadaki sert paket talebe cevap verecek kapasite 
sorununun çözümlenememesi yanında bu dönemde sigara satışlanndaki diğer firmalann ÖTV 
uygulamasında Tekel ürünleri açısından yarattıklan haksız rekabet 2004-2005 döneminde 
Tekel satış ve pazar kaybının daha büyük oranda hızlanmasına yol açmıştır. 

Değinilen çerçevede 2004-2005 yıllarında sert paket makine kapasitesindeki 
yetersizliğin devam etmesi yanında sigara satışlarında ÖTV tahakkukunu içeren Kararname 
hükümlerinin diğer firmalarca Tekel ürünleri açısından haksız rekabet oluşturacak biçimde 
uygulanması özel sigara üreticilerinin satışlannı artınp pazar paylarını büyütürken Tekel'in 
pazar payındaki kayıbı 2004 yılında % 17, 2005 yılında ise % 19 gibi büyük oranlarda 
büyümüştür. Diğer yandan 27.08.2004 tarihinde uygulaması başlayan bu Kararname yerine 
25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 Sayılı Kararname ise diğer sigaralarda ÖTV 
yükünü azaltırken sadece Türk tütününden üretilen sigaralann ÖTV yükünü artıran hükümler 
içermiştir. Belirtilen Kararname hükümlerinin yerli sigaralara karşı haksız rekabet oluşturması 
ile Türk tütününden üretilen sigara satışlannın büyük ölçüde etkilendiği 2004 yılı sonunda 
25,1 bin ton düzeyinde gerçekleşen yerli sigara satışlarının 2005 yılında 17,7 bin tona indiği 
görülmüştür. Netice olarak 27.08.2004-25.07.2005 tarihleri arasında yürürlükte kalan 
2004/7792 sayılı Kararname ile bundan sonra yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararnamenin 
Tekel sigara satışlarında önemli pazar kaybına yol açan uygulamalara neden olmuştur. 

Yurt içi sigara piyasasında sigara satışlanndaki ÖTV uygulamasında Ağustos/2004 
tarihindeki Kararname ile satış fiyatı üzerinden % 55 oranında tahsil edilen ÖTV, % 28 
oranına düşürülmüş ve ayrıca sigara üretiminde kullanılan şark tipi biçiminde tanımlanan yerli 
tütün oranlarına göre dört dilim üzerinden paket başına 35 YKr ile 1 YTL arasında değişen 
ÖTV tahsili öngörülmüştür. Eylül/2004 tarihinde yapılan değişiklik ile de dört dilim 
üzerinden alınan sabit ÖTV tutarlan üç dilim biçiminde yeniden düzenlenmiştir. 
Başlangıçtaki ÖTV düzenlemesinde sigara harmamndaki paket başına 1 YTL ÖTV öngörülen 
birinci dilimdeki % 24'e kadar olan Türk Tütünü yada şark tipi (Oriental tip) tanımı 
kapsamındaki tütün kullanımı oranı daha sonraki düzenlemede % 33 e ikinci dilimde % 25-
% 49 sınırında 60 YKr ÖTV öngörülen oran daha sonra % 34-% 66 düzeyine yükseltilmiş ve 
paket başına 53,5 YKr vergi hesaplanmış ve üçüncü dilimde % 67-100 sınırında şark tipi 
tütün kullanımında paket başına 35 YKr ÖTV tahsili öngörülmüştür. 

Yapılan incelemelerde değinilen Kararnamede sigara harmanlanndaki Türk tütünü 
oranını artıranlara daha düşük vergi belirlenmesi çerçevesinde sert paket Tekel 2001 ve 
Samsun 216 gibi Tekel'in en çok talep edilen orta fiyat grubundaki sigaralann benzeri 
markalannı üreten rakip firmalann Tütün ve Alkol Kurumuna başvurarak daha az ÖTV 
ödemelerine yol açan Türk tütünü kullanım oranlarını yükselttiklerini beyan ettikleri, bu 
kapsamda; 
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-BAT firmasının 23.08.2004 tarihli başvurusunda Vicory ve Pall Mail sigaralarındaki 
Türk tütünü kullanım oranını % 26 şeklinde, 08.09.2004 tarihli başvurusunda Vicory'deki 
kullanım oranını % 34,7 şeklinde, 20.09.2004 tarihli başvurusunda Pall Mail sigarasındaki 
kullanım oranını % 34,7 şeklinde, 

-JTİ firması 21.09.2004 tarihli başvurusu ile Monte Carlo, Anadolu ve More 
sigaralarındaki şark tütün kullanım oranını % 36 şeklinde, 

-Philsa firması 28.09.2004 tarihli başvurusu ile Lark sigarasındaki Türk tütünü 
kullanım oranını % 35,5 şeklinde, 01.10.2004 tarihli başvurusunda Bond Street sigarasındaki 
tütün kullanım oranını % 67,1 şeklinde, 04.10.2004 tarihli başvurusunda LM sigarasındaki 
şark tipi tütün kullanım oranını % 35,7 Muratti Ambassador sigarasındaki tütün kullanım 
oranını da % 35,2 şeklinde, değiştirdiklerini beyan ettikleri saptanmıştır. Yukarda 
vurgulandığı üzere firmalann öncesine göre daha az ÖTV ödemelerine yol açan bu uygulama 
için Maliye Bakanlığı ( Gelirler Genel Müdürlüğü ) tarafından Tütün Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna yazılan 15.09.2004 tarihli yazıda "ÖTV 
Kararname uygulaması ile ilgili olarak üretilen sigaralann içerdiği şark tipi tütün oranlanna 
ilişkin beyanlann doğruluğunun ne şekilde kontrol edildiği, bunların değiştirilmesi halinde 
izleyen prosedür, sigaraların içerdiği tütünde veya sigara fiyatlarında yapılacak değişiklikler 
için izin mi alındığı, yoksa beyanla mı yetinildiği" konularında Kurum görüşünün istenildiği, 

Kurum tarafından adı geçen bakanlığa yazılan 07.10.2004 tarihli yazıda ise; ÖTV 
düzenlemesinden sonra Kurum uzmanlannca yapılan değerlendirmede; sigara içerisindeki 
oriental ve yabancı menşeli tütün kullanım oranlannın sigaranın imalinden sonra tespitinin 
mümkün olmadığının belirtildiği, homojenize tütün içerisindeki oriental ve yabancı menşeli 
tütün kullanım oranlan ile şişirilmiş tütünün menşe yapısının tespitinde yetkili tütün 
eksperleri tarafından üretim aşamasında mahallinde kontrole tabi tutulması suretiyle mümkün 
olabileceği firmalann sigara içeriğindeki tütün kullanım oranlarında yapacaklan değişikliği 
Kuruma beyanla yetinmekte olup, aynı şekilde fiyat değişiklikleri konusunda da beyan 
usulünün geçerli bulunduğu, hususları bildirilmiştir.. 

Yapılan incelemelerde ÖTV tahakkukunda sigara üreticisi firmalara paket başına 46,5 
YKr daha az ÖTV sağlayan, kullandıklan yerli tütün harman oranlannın artınldığına ilişkin 
beyanlarının 'Oriental Homojenize Tütün' ve 'Oriental Şişirilmiş Tütün' biçimine 
dayandınldığı anlaşılmıştır. Oysa bu tütünlerin imal edildikten sonra menşeinin tespitinin 
olanaksız olduğu ve firma beyanları ile yetinilmekte olduğu başka bir anlatımla firma 
beyanlarının doğrulayacak bir sistemin bulunmadığı ve böylece tamamen Tekel markaları 
aleyhine haksız rekabet oluşturan firma uygulamalannın Eylül/2004 tarihinden bu yana 
belirtilen firmalann satışlannı artırırken Tekel sigaralarının satışlannın gerilemesine pazar 
kaybının büyümesine yol açtığı görülmüştür. Yukarda değinilen Philsa firmasının L/M, Bond, 
Street, Muratti Chestifield, Lark sigaralan ile BAT firmasının Vicory ve Pall Mail, JTİ 
firmasının ise Anadolu, Monte Carlo, More sigaralannda daha yüksek oranda Türk tütünü 
kullanıldığı beyanı ile paket başına daha az vergi tahakkukunun yarattığı avantajı satış 
fiyatlanna yansıtıp pazar payını artırdıkları gözlenmiştir. 

Yukarda açıklandığı üzere sigara üreticisi firmalar 2004 yılındaki ÖTV uygulaması ile 
Tekel markalan karşısındaki haksız rekabet oluşturan Tekel sigara markalanna göre paket 
başına 46,5 YKr daha az vergi ödemesine yol açan uygulamanın piyasada sağladığı daha 
uygun maliyet ve fiyat politikası ile satışlarını ve pazar paylannı artırmışlardır. Örneğin Philsa 
firmasının bu kapsamdaki LM satışlan 2003 yılında 14,4 bin ton iken düşük vergi avantajının 
kullanılması ile 2004 yılı sonunda 18,4 bin tona yükselmiş ve firmanın sadece bu markasının 
Türkiye sigara piyasasındaki payı miktar olarak % 14,2 oranına çıkmıştır. Philsa firmasının 
Lark sigarası içeriği şark tütünü kullanım oranını artırdığı beyanı ile paket başına sağladığı 55 
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YKr daha az vergi tahakkuku uygulaması ile satış fiyatını 2,4 YTL düzeyinden 2 YTL 
dolayına indirerek satışlarını artırırken Tekel markalarının piyasada paylan küçülmeye devam 
etmiştir. 

Neticede Philsa'nın düşük vergi avantajını sağladığı L/M, Bond, Street, Muratti, 
Chestifield, Lark sigaralannın Kararname öncesindeki 2 bin ton düzeyindeki aylık satışlannın 
belirtilen uygulama ile 3 bin ton düzeyini aştığı sonuçta Philsa firması pazar payının 2004 yılı 
sonunda % 32,3'den % 38,1 'e 2005 yılında ise % 42,5'e yükseldiği görülmüştür. 

Yine sigara içeriğinde daha yüksek şark tütünü kullanılması uygulaması kapsamında 
BAT firması'nın Vicory sigarası için 2005 yılında paket başına sağladığı 55 YKr daha az 
vergi yükünün sağladığı avantaj ile satış fiyatını 1,8 YTL'den 1,5 YTL'ye indirmesi sonucu 
Vicory markasının 2004 yılındaki ortalama 306 ton olan aylık satışlarının 2005 yılında 850 
tona çıktığı ve bu uygulama sonucu BAT firmasının pazar payı 2004 yılında % 1,4'den % 3,6 
düzeyine, 2005 yılı sonunda ise % 7,9 düzeyine çıkmıştır. 

Netice olarak L/M, Bond, Street, Muratti, Vicory gibi markalan karşısında haksız 
rekabete uğrayan Tekel'in aynı fiyat gurubundaki Tekel 2000 ve Tekel 2001 gibi markalannın 
satışları etkilenmiş örneğin Tekel 2001 (Uzun) markası satışlan 2004 yılında bir önceki yıla 
göre 3,6 bin ton, Tekel 2000 markası satışları ise 2,3 bin ton azalmıştır. 

Temmuz/2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 Sayılı Kararname; sigaralardaki 
tütün harmanı oranına göre vergi tahakkuku sistemini kaldırmış, tüm sigaralara paket başına 
satış fiyatının % 58 oranında ÖTV tahakkuk ettirileceğini hükme bağlamıştır. Ancak 
Kararnamenin 4. maddesinde söz konusu verginin asgari tutannın 1,2 YTL'den az 
olamayacağı hükmüne yer verildiğinden diğer tüm sigaraların önceki uygulamaya göre 
ÖTV'den doğan vergi yükleri azalırken Tekel'in Türk tütününden ürettiği Maltepe ve Samsun 
sigaralarındaki vergi yükü önceye göre % 35-% 38 oranında yükselmiştir. Bu konuya ilişkin 
yapılan analizlerde; 

Diğer sigara üreticisi şirketlerde vergi yükü % 4 ile % 22 arasında azalmıştır. 

Bahsi geçen Kararname sonucunda ise Tekel'in 22 bin tonluk satışlan ile piyasada 
% 21 pazar payı bulunan 1,20 YTL satış fiyatlı Kısa Samsun ve Kısa Maltepe sigaralanndaki 
% 58 olan ÖTV yükünün % 38 oranında arttığı satış fiyatı 1,30 YTL olan Uzun Samsun ve 
Uzun Maltepe sigarasının % 57 oranındaki ÖTV yükünün de % 35 oranında fazlalaştığı 
görülmüştür. Öte yandan Tekel'in 2004 yılında tamamı yerli tütün kullanarak üretimine 
başlayıp piyasaya sunduğu ve 2004 yılı sonunda 2,7 bin ton satış hacmine ulaşan Bahar 
sigarasının 1 YTL'lik satış fiyatı karşısında % 72 düzeyinde olan ÖTV yükünün yeni 
Kararname ile % 66 oranında artmış oluğu anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak 27.08.2004 -25.07.2005 döneminde yürürlükte kalan 2004/7792 sayılı 
Kararname dönemindeki ÖTV sisteminde Tekel markalarına karşı haksız rekabet oluşturan 
uygulamalar Tekel'in pazar kaybını hızlandınp sigara satışlanndaki karlılığını düşürmüş iken 
bu Kararname yerine 25.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı yeni 
Kararnamenin Türk tütününden üretilen sigaralann vergi yükünün ağırlaştırılması sonucu 
Tekel'in piyasadaki pazar kayıplarının sürdüğü gözlenmiştir. 

Esas olarak değinilen Kararname Türk tütününden üretilen sigaralarda ÖTV yükünü 
öncesine göre artırmış, yerli sigaraların satışlannı ve pazar payını düşürmüş, yurt içi sigara 
pazannda satış fiyatlarındaki % 10'a varan değişikliklerin, markalar arasında talep kaymasına 
neden olduğu görülmüştür. Bu Kararname sonucu Tekel'in rakip firmalarında yerli tütünden 
üretilip pazarlanan sigaraları olmadığı için böyle bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Netice olarak 
Kararname uygulaması ile birlikte 2004 yılı YDK denetim raporunda belirtilen olumsuz 
gelişmelerin aynen ortaya çıktığı 2005 yılı satışlarının raporda değinildiği biçimde etkilendiği 
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görülmüştür. Tekel'in yerli sigaralarının 2005 yılı satışları incelendiğinde değinilen 
Kararname öncesindeki satış düzeylerine göre önemli pazar kayıplarına uğradıkları saptanmış 
olup bu konuya ilişkin yapılan incelemelerde ; 

Maltepe, Samsun, Yeni Harman ve Bahar sigaralarından oluşan Türk Tütününden 
üretilen yerli sigaralann 2004 yılı sonundaki satışlan 25,1 bin ton düzeyinden 2005 yılı 
sonunda % 29 oranında gerileme ile 17,7 bin tona düştüğü, toplam satışlarda % 29 oranındaki 
gerilemenin sigara markalarına göre daha büyük oranlara ulaştığı, örneğin bu grup içinde en 
yüksek satış hacmi olan Kısa Maltepe sigarası satışlan bir önceki yıla göre 2005 yılında 7,5 
bin tondan 4,7 bin tona inerek % 37 oranında, Kısa Samsun sigarası satışları 4,4 bin tondan 
2,2 bin tona inerek % 50 oranında, Uzun Samsun sigarası satışları 8,9 bin tondan 5,4 bin tona 
inerek % 40 oranında, Bahar Sigarası satışlan 2,3 bin tondan 1,9 bin tona inerek % 18 
oranında ve Uzun Yeni Harman sigarası satışları 377 Kg.dan 156 Kg. düzeyine inerek % 58 
oranında pazar kaybına uğradığı görülmüştür. 

Tekel'in Türk tütününden ürettiği yerli sigaraların ÖTV yükünü öncesine göre % 38 
oranında artıran ve özel sektör sigaralarına göre haksız rekabet oluşturan 9145/2005 sayılı 
Kararname ile öngörülen yeni ÖTV sisteminin yürürlüğe girdiği 2005 yılında Maltepe, 
Samsun, Yeni Harman ve Bahar sigaralarından oluşan yerli sigaralann Kararname öncesine 
göre önemli boyutta satış ve pazar kaybına uğradıkları bu sigaralann 2004 yılında 25,1 bin 
ton olan satış düzeyinin % 29 oranında gerileyerek 2005 yılı sonunda 17,7 bin ton seviyesine 
düştüğü dikkate alınarak Tekel satışların gerilemesine ve faaliyet zararlannın büyümesine 
neden olan 2005/9145 sayılı Kararnamenin yerli sigaralar üzerinde yol açtığı haksız rekabetin 
giderilmesi yönünde ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi 
gerekmektedir. 

Ülkedeki tütün üretimi ve alımlarında önemli değişiklikler içeren 03.01.2002 tarihli ve 
4733 sayılı Yasa, Tekel'in 2002 ve müteakip yıllar ürünü için destekleme alımı 
yapılmayacağının hükme bağlamış ve Tekel bu yıldan itibaren destekleme alımlarına son 
vermiştir. Bu çerçevede 2003 yılından itibaren destekleme alımı yapılmamış ve 2003 yılında 
2002 yılı ürününden sadece İdare ihtiyacı gerekçesi ile 58,1 bin ton alımı yapılmış, 2004 
yılında ise İdare ihtiyacı için 2003 yılı ürününden 36,1 bin ton, 2005 yılında ise 2004 yılı 
ürününden 27 bin ton alım gerçekleştirilmiştir. Ancak 2002-2005 döneminde destekleme 
alımı yapılmamakla birlikte Tekel'in yurt içi piyasadaki pazar payının hızla gerilemesi 
sonucu Sigara fabrikalanndaki Türk tütünü kullanımının giderek azalması, ayrıca Tekel'in 
Türk tütünü ihracatında piyasa ve fiyat hakimiyetini kaybedip doğrudan dışsatım yapamaz 
hale gelmesi mevcut stokların eritilmesini zorlaştırmıştır. Böylece geçmiş yıllardan bu yana 
Tekel tütün stokları birikmeye devam etmiş ve 2005 yılı sonuna göre Tekel sigara 
fabrikalarında kullanılmak için ve yurt dışına ihraç edilmek üzere bekleyen tütün stoklan 
miktar ve tutar olarak yüksek düzeyeni korumuştur. 

Bu çerçevede Tekel'in 2005 yılı sonu itibariyle idare stoklarında, 25.244 ton 
işlenmemiş, 103.331 ton da işlenmiş olmak üzere toplam 128.575 ton tütün stokunun ayrıca 
Tekel'in üreticiyi desteklemek amacıyla geçmiş yıllarda satın aldığı, 73.542 ton işlenmemiş, 
121.620 ton da işlenmiş olmak üzere toplam 195.162 ton tütün stoku birikmiştir. Ancak 
Tekel'in stoklannda 2005 yılı sonuna göre idare ve destekleme tütünü olarak 323.737 ton 
tütünün Tekel'in kendi fabrikalannda kullanılarak ve yurt dışına ihraç edilerek eritilmesi 
beklenmekte iken, yürürlüğe giren 23.03.2006 tarih ve 5478 sayılı Yasa hükümleri ve 
uygulamasının Tekel stoklarının artmasına ve bu konudaki işletme zararlannın büyümesine 
yol açan ihtiyaç dışı tütün alımlarına neden olacağı anlaşılmıştır. 
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Tekel'in 2005 yılı sonu kayıtlarına göre 1,9 milyar YTL değerindeki 323.737 ton idare 
ve destekleme stokları mevcutken en son durumda yürürlüğe giren 23.03.2006 tarih ve 5478 
sayılı Yasa ile daha önce destekleme alımlarına son verilen Tekel için 2006 ve 2007 yılı 
ürünü tütün alımları için üreticiler ile sözleşme yapılacağı hükme bağlanmıştır. Değinilen 
Yasanın birinci maddesinde; "Ülke genelinde tütün arzının devamlılığını sağlamayı ve yerli 
tütünden yapılan sigaralann harman reçetelerinde kullanılan tütün çeşitlerinin geleceğini 
güvence altına almayı teminen 2005 ürün yılı sözleşme imzalanan üreticiler ile anılan yılda 
sözleşme yapılan miktarlan aşmamak koşuluyla 2006 ve 2007 ürün yılları için tütün üretim ve 
alım satım sözleşmesi imzalayabilir." hususları hükme bağlanmıştır. Bahsi geçen Yasa hükmü 
çerçevesinde Tekel tarafından Ege-Karadeniz-Marmara-Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 
151.411 adet ekici ile 42,5 bin ton tütün alımı için sözleşme imzalandığı görülmüştür. 
Değinilen Yasa; alımları miktar olarak 2005 ürün yılındaki yapılan sözleşme miktarı ile 
sınırlandırmıştır. Tekel 2005 yılı ürünü tütünler için ekiciler ile 46,9 bin ton düzeyinde 
sözleşme imzalamıştır. Bu çerçevede değinilen 5478 sayılı Yasa hükümleri sonucu Tekel, 
2006 yılı ürün tütünlerinden satın almak için 2005 ürün yılında ekiciler ile imzaladığı miktara 
yakın miktarda sözleşme imzalamıştır. Tekel 2005 ürün yılında 156 bin ekici ile 46,9 bin ton 
sözleşme imzalamış ve bu kapsamda 42,8 bin ton tütün alımını gerçekleştirmiştir. Değinilen 
5478 sayılı Yasa uyarınca 151 bin dolayındaki ekici ile 42,5 bin ton tütün alımı için 
imzalanan sözleşme uygulamasında toplam miktar % 10 oranında sapma gösterebilecektir. 
Ancak geçmiş yıllardan bu yana gerek fabrikalannda tütün kullanım miktarının azalması 
gerekse dış satımda piyasa ve fiyat hakimiyetini kaybettiğinden tütün stoklan biriken 
Tekel'in, 5478 sayılı Yasa ile öngörülen 2006 ve 2007 ürün yılları tütün alımına ilişkin 
uygulama ile alınan tütünler fabrikalarda kullanılmayıp düşük ihracat fiyatları ile 
satılacağından önemli düzeyde Tekel zararı ortaya çıkacaktır. 

Tekel'in 2006 ve 2007 yıllannda 23.03.2006 tarih ve 5478 sayılı Kanun çerçevesinde 
satın alacağı tütünlere, (Agonya -Balıkesir ve Trabzon tütünleri dışında), sigara fabrikaları 
için ihtiyacı bulunmadığından, 4,65-5,70 YTL fiyatlarla üreticiden satın alınacak olan bu 
tütünlerin, üzerine bakım masrafları da ilave edildikten sonra Tekel'in mevcut ihraç fiyatları 
karşısında Kg. bazında en az 2,5-3,0 ABD Doları dış satım zararı doğurup önemli boyutta 
işletme zaran ortaya çıkaracaktır. Yurt içi sigara piyasasında son yıllarda Tekel'in uğradığı 
hızlı pazar kaybının Tekel sigara fabrikalannın yıllık Türk tütünü kullanım miktarlarım % 80 
oranında azalttığı mevcut yıllık ihtiyaçlann Tekel'in elde mevcut birikmiş stoklarından 
karşılanabileceği ayrıca sigara fabrikalarının 2002 yılından bu yana özelleştirme kapsamında 
olduğu ve yeniden özelleştirme ihalesine çıkılacağı dikkate alındığında belirtilen fabrikalar 
için Balıkesir ve Trabzon tütünleri dışında büyük miktarlara ulaşan yeni tütün alımına 
ihtiyaç bulunmadığı alınacak bu tütünler ihracat yolu ile değerlendirilmesinde büyük boyutlu 
dış satım zararına yol açacağı anlaşılmaktadır. 

Son on yıllık süreç içerisinde, Tekel Sigara Fabrikalannın yerli tütün tüketiminde, 
yaklaşık % 80 oranında azalma olduğu bu konuya ilişkin tütün kullanım miktarlarından 
saptanabilmektedir. Örneğin 1994 yılında sigara fabrikalarında 80 bin ton Türk tütünü 
kullanılmışken, 2000 yılında kullanılan Türk tütünü miktannın 43 bin tona, 2003 yılında 33 
bin tona, 2004 yılında 30 bin tona, 2005 yılında da 17 bin tona indiği saptanmış olup 2006 
yılında ise Tekel Sigara Fabrikalannda ancak 16 bin ton düzeyinde Türk tütünü kullanılacağı 
beklenmektedir. Tekel'in destekleme stoklan dikkate alınmamış olsa bile, sadece idare 
stokları 128.575 ton olduğundan, Tekel'in ihtiyaçlarını yıllarca karşılayacak tütünü 
bulunmaktadır. Netice olarak 23.03.2006 tarih ve 5478 sayılı Kanun çerçevesinde satın 
alınabilecek tütünlerin fabrikalarda kullanılmadan stok birikimine yol açacağı ve bu stokların 
destekleme stoklan gibi dış satım yolu ile eritilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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Oysa geçmiş yıllarda 5,0-6,5 ABD Dolar/Kg. düzeyinde gerçekleşen Tekel'in tütün 
ihraç fiyatlarının son on yıl içinde son derece yetersiz düzeyde kalması örneğin Tekel'in 
işlenmiş tütünlerdeki ihraç fıyatlannın 2,0 ABD Dolar/Kg, işlenmemiş tütünlerde ise 1,0 
ABD Dolar/Kg gibi stok maliyetlerin çok altında olması Tekel'in tütün ihracatında sürekli 
işletme zararının doğmasına yol açmıştır. 

Tekel'in destekleme ürünü tütün dış satımından Tekel destekleme hesaplanna 
kaydedilen faaliyet zararı 2004 yılında 38,9 milyon YTL iken 2005 yılında 86,1 milyon YTL 
düzeyine çıkmıştır. Bu durum esas olarak Tekel'in tütün dış satımındaki ihraç fıyatlannın 
son derece düşük düzeye inmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmişte dünya piyasasında 
müşterilere 5,0-6,0 ABD Dolar/Kg fiyatla doğrudan ihracat yapan Tekel'in son yıllarda 
müşterilere doğrudan ihracat yapma olanağını yitirmesinden ihracat fiyatları tütün alım 
maliyetlerinin bile çok altında gerçekleşmektedir. Tekel'in gerek İdare stokunda yer alan 
tütünleri, gerekse destekleme amacıyla satın aldığı tütünleri, Dünya piyasalarında tütüne 
ihtiyacı olan müşterilere aracılar kanalı ile satmaya başlaması, Tekel açısından piyasa ve fiyat 
hakimiyetinin kaybolmasına yol açmıştır. 

Son on yıllık dönem içinde işlenmemiş tütün dış satımına ağırlık verilmesi daha 
sonrada opsiyon sistemi uygulaması sonucu Tekel'in tütün ihracatında İzmir AG tütününün 
geçmiş dönemlerdeki 5,0-6,0 ABD Doları/Kg düzeyindeki ihraç fiyatlarının, 2,0 ABD 
Doları/Kg altına kadar düştüğü görülmüştür. Esas olarak geçmiş yıllar YDK denetim 
raporunda 5,0-6,0 ABD Dolan/Kg düzeyindeki ihraç fıyatlannın düşürülmesine yol açan 
işlenmemiş tütün dış satımına ilişkin Tekel uygulamaları eleştirilerek ihraç fiyatlarının önemli 
düzeyde düşmesine yol açan işlenmemiş tütün ihracatındaki bu olumsuz gelişmenin 
önlenmesi istenmiş, 1998, 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin YDK denetim raporlarında konu 
ayrıntıları ile açıklanıp değerlendirilmiştir. Belirtilen YDK raporlarında Tekel'in tütün ihracat 
fıyatlannın düşürülmesine yol açan ve tütün stoklannın Dünya piyasalannda satışını 
güçleştirip tütün dış satımında zarara yol açan ve Tekel'in Dünya piyasalannda ihtiyaç sahibi 
firmalara doğrudan tütün satımını engelleyen uygulamalar örnekleri ile açıklanıp dış satım 
politikasının değiştirilmesi vurgulanmasına karşın gerekli önlemler alınmadığından Tekel 
zararına dış satım sürdürülmüş ve en son 2004 yılı YDK Raporunda ihraç fiyatlarının 
düşürmeye devam eden opsiyon sistemi uygulamasının sakıncaları vurgulanmıştır. 

Türkiye'nin tütün ihracatında tek bölgesi konumundaki Ege bölgesinde Tekel ile 
birlikte tütün piyasasına giren firma sayısının giderek azaldığı en son durumda Ege 
bölgesinde Philip Morris (Philsa ), Japon Tobacco İnternational (JTİ), British American 
Tobacco(BAT) gibi dünyanın en büyük sigara üreticisi firmalar ile Dimon, Transcontinantal 
gibi tütün ticareti yapan sınırlı sayıdaki çok uluslu şirketlerden oluştuğu alım yapan diğer yerli 
firmaların ise aslında gerçek alıcı niteliği olmayan değinilen çok uluslu firmalann temsilcisi 
konumunda oldukları görülmektedir. 

Düşük fiyatla işlenmemiş tütün dış satımının sürdürülmesi geçmiş yıllardaki Tekel'in 
yurt dışındaki alıcılara doğrudan ihracat yapma konumunu ortadan kaldırmış tütünlerin 
ihracında sınırlı sayıdaki çok uluslu firmalann piyasaya ve fiyatlara egemen olmalanna yol 
açmıştır. Bu durum her şeyden önce Tekel stoklarının eritilmesinde sorun yaratmış, geçmiş 
yıllarda dünya piyasalannda 5,0-6,0 ABD Dolan/Kg fiyatı olan ancak 1999-2001 döneminde 
1,77 ABD Dolan/Kg düzeyine kadar düşürülen İzmir A.G tütün ihraç fıyatlannın önceki 
seviyesine çıkarılmasını büyük ölçüde engellemiştir. 

Daha önemlisi önceki dönemlerde dünya piyasalarında firmalara doğrudan yapılan dış 
satım sisteminin son derece sınırlı düzeyde kalmıştır. Tekel tütünlerinin bir kısım firmalarca 
satın alınıp çeşitli ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine bu suretle pazarlandığı, netice olarak fiyat 
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dahil, ihracat politikalarını belirleme yetkisinin büyük ölçüde Tekel'in kontrolü dışına çıkması 
Tekel tütün ihracatında son yıllarda gözlenen en temel sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

Tek bir firmaya 40 bin, 50 bin ton gibi büyük miktarlarda işlenmemiş tütün satışını 
içeren ve yukarda açıklanan geçmiş yıllardaki bu uygulamalar Tekel ihraç fiyatlarını 
düşürmüştür. Ancak son yıllarda dış satımda yeni bir yöntem olarak ortaya çıkan opsiyon 
uygulaması da öncekinde olduğu gibi Tekel'in dünya piyasasındaki ihracatında ihtiyaç sahibi 
firmalara doğrudan satışını engellemiş, ihracatta Tekel'in fiyatlara ve piyasaya hakim olma 
konumu zayıflatmaya devam etmiş, ihracat fiyatları da yetersizliğini sürdürmüştür. 

Öte yandan Tekel tütün ihracatı uygulamasında 2002 yılı Destekleme Kararnamesinde 
Tekel destekleme tütünlerinin maliyet bedellerinin altında fiyatla ihraç edilebileceği hükme 
bağlanmış ve bu hüküm daha sonraki destekleme kararnamelerinde de yer almaya devam 
etmiştir. Bu konuya ilişkin 2002/3977 Sayılı Destekleme Kararnamesinin 6. Maddesinde; 

"İşlenmiş tütünlerle, işlenmemiş tütünlerin alıcılara veya üçüncü şahıslar tarafından 
standardına uygun olarak yurt içinde işlenmesi kaydıyla dış alıcılara, Türkiye'deki tütün 
tüccarlarına ve sigara imalatçılarına piyasa koşullarına göre satışı Tekel Yönetim Kurulu 
Kararı ve ilgili devlet bakanının onayı ile yapılır. Ancak devlet nam ve hesabına alımı yapılan 
stoklardaki tütünlerin gerektiği takdirde maliyetin altında ihraç edilmesi mümkündür. İhracat 
sonrasında ilgili devlet bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına bilgi verilir" hükmü yer 
almıştır. 

Son on yılda uyguladığı ihracat yöntemi ile dünya piyasasında alıcılara doğrudan satış 
yapma olanağını büyük ölçüde kaybeden ve düşük ihracat fiyatları ile tütün dış satımı sürekli 
zararla sonuçlanan Tekel'in tütün ihracatında destekleme stokları yanında 2006 yılında 
yürürlüğe giren 4578 sayılı Yasa ile idare stoklarında yer alan tütünlerin de maliyetlerinin 
altında ihraç edilebileceği öngörülmüş olup değinilen Yasa da ; 

"Şirket stoklarında bulunan ihtiyaç fazlası idare stoku tütünler, destekleme stoku 
tütünlerin satışında uygulanan usul ve esaslar dahilinde satılabilir." hükmüne yer verilmiş, 
böylece idare stoklarından satılacak olan tütünlerin de destekleme stoklarından satılan 
tütünlerde olduğu gibi, gerekli hallerde maliyetinin altında satılabilme imkanı getirilmiştir. 

Bu yeni hükümler çerçevesinde son yıllarda ihracat kapsamına alınmayan Tekel'in 
idare stoklarından da dış satım yapılmaya ve idare stoklarından yapılan dış satışlar 
bağlantılarından da Tekel zararı oluşmaya başladığı görülmüştür. 

Yukarda birçok kez vurgulandığı üzere değinilen ihraç fiyatları Tekel'in stok 
maliyetlerinin çok altında gerçekleşmiş İzmir AG 1999-2000 ürünü tütünlerin alım işleme ve 
bakım harcamalarından oluşan toplam stok birim maliyeti ortalama en az 4 ABD Dolar/Kg 
düzeyinde iken 1,87 ve 2,77 ABD Dolar/Kg düzeyindeki opsiyon fiyatları bu bağlantıdan da 
Kg bazında ortalama 2,0 ABD Dolar/Kg düzeyinde faaliyet zararına yol açmıştır. Yukarda 
birçok kez vurgulandığı üzere 2005 yılı tütün ihracatında Tekel'in ortalama ihraç fiyatı 1,18 
ABD Dolar/Kg düzeyinde kalırken özel sektör ihraç fiyatlarının 5,64 ABD Dolar/Kg 
düzeyinde oluştuğu dikkate alınırsa Tekel'in tütün ihracatındaki yapısal sorunlarının özel 
sektör gibi doğrudan alıcılara satış yapamamasından kaynaklandığı başka bir anlatımla 
uygulanan opsiyon sisteminin dış satım zararına yol açtığı kolaylıkla görülmektedir. Yukarda 
açıklanan WeserfrucH ve İnterlink firmaları ile imzalanan sözleşmelerde olduğu gibi opsiyon 
sisteminde her bir firmaya 100 bin tonu aşan düzeyde Tekel tütünlerinin belli bir süre 
yetersiz fiyatlarla satın alma hakkı verilmesine karşın firmaların bu sürede taahhüt ettikleri 
miktarda alım yapmayarak teminatlarını yakıp sözleşmelerini fesh etmeleri Tekel'in bu 
süre içinde başka firmalara pazarlama hakkından yoksun kalması yanında ihraç fiyatlarının 
sürekli düşürülmesine yol açmaktadır. Bu uygulama ile ilgili en son durumda Tekel 
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A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından belirli sınırlamalar koyulmakla birlikte Tekel tütün 
ihracatında özel sektör ihracatında olduğu gibi zarar etmeden yeterli ihracat fiyatları ile dış 
satım yapabilmesi için opsiyon sisteminin tamamen uygulamadan kaldırılması gerekmektedir. 
Yönetim Kurulunu 05.05.2006 tarih ve 138 sayılı Kararında opsiyon sisteminin azami 2 
milyon Kg'a kadar olan ve azami bir ay süre koşulu ile uygulanması öngörülmüştür. 

Yukarda açıklandığı üzere opsiyon sisteminde firmalar bu tütünler için müşteri 
araştırıp alıcı bulduktan sonra Tekel ile kesin satış yaptığından konumu itibariyle aracı 
olmaktadır. Böylece firmalann asıl faaliyetleri Tekel ihraç fıyatlannın indirilmesine yol 
açmıştır. Uygulanan sistem zorunlu olarak kendileri yararına Tekel zararına işletilmektedir. 
Çünkü uygulama aracı niteliğindeki firmaların Tekel'den düşük fiyatla aldıkları tütünü ihtiyaç 
sahiplerine yüksek fiyatla satmaları biçiminde yürütülmektedir. Bu biçimi ile işleyen opsiyon 
sistemi gerek tütün miktan gerek süre gerekse opsiyon kapsamındaki tütünlerin içeriğinde 
değişiklikler yaparak bu sistem her koşulda firmalar lehine Tekel aleyhine işleyen 
uygulamaya dönüşmüştür. 

Tekel'in tütün dış satımında 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu opsiyon 
sisteminde en son durumda Tekel A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından belirli sınırlamalar 
koyulmakla birlikte Tekel tütün ihracatının Özel sektör ihracatında olduğu gibi zarar etmeden 
yeterli ihracat fiyatları ile dış satım yapabilmesi için Yönetim Kurulu'nun 05.05.2006 tarih 
ve 138 sayılı Kararında öngörülen opsiyon sisteminin azami 2 milyon Kg'a kadar olan ve 
azami bir ay süre ile uygulanması koşulunun Tekel'in Dünya piyasalarındaki alıcılara 
doğrudan satış yapma olanağı yaratmayacağı ve Tekel tütün dış satımının yine zararla 
sonuçlanacağı anlaşılmaktadır. Önceden olduğu gibi ihracat fiyatlannı opsiyon alan aracı 
firmalar belirlediğinden Tekel fiyatlara ve piyasaya hakim olamadığından yeterli ihraç 
fiyatları Tekel aleyhine sonuç doğuracaktır. 

Öte yandan opsiyon sistemi kapsamında işlenmemiş tütün ihraç fiyatlarının 1,0 ABD 
Doları fiyatının altına kadar düştüğü örneğin yukarda değinilen Casal Marketing LTD firması 
ile yapılan opsiyon sözleşmesinde Taşova işlenmemiş tütün fiyatının 0,91-0,99 ABD 
Dolar/Kg, Adıyaman Şark Yayladağ Bitlis işlenmemiş tütün fiyatının da 0,25-0,32 ABD 
Dolar/ Kg düzeyinde belirlendiği saptanmıştır. Belirtilen tütünlerin sadece alım 
maliyetlerinin ortalama 2,0 ABD Dolar/Kg düzeyinde olduğu dikkate alındığında işlenmemiş 
bu tütünün dış satımından büyük tutarda işletme zararı doğduğu anlaşılmaktadır. 

Yukarda açıklandığı üzere yurt içinde Tekel'den düşük fiyatla işlenmemiş tütün satın 
alınan firmalar bu tütünü yurt içinde işledikten sonra yüksek fiyatla çeşitli ülkelere 
pazarlamaya devam ettikleri ve böylece işlenmemiş tütün ihracı yönteminin Tekel'in Dünya 
piyasasında doğrudan tütün satma konumundan uzaklaştırmıştır. 

Netice olarak Tekel tütünün gerçekleşen ortalama maliyet ve ihraç fiyatlan 
değerlendirildiğinde 2006 ve 2007 ürün yıllan tütün alımına ilişkin 5478 sayılı yasa 
uygulamasının önemli düzeyde Tekel zaranna yol açacağı görülmektedir. Yukarda 
açıklandığı üzere bu yasa çerçevesinde Tekel tarafından Ağustos/2006 tarihine göre Ege-
Karadeniz-Marmara-Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 151.411 adet ekici ile 42,5 bin ton 
tütün alımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu tütünlerin büyük bölümü sigara fabrikalarında 
kullanılmayacağından geçmiş yıllardaki gibi düşük ihraç fiyatları ile satılması işletme zararına 
yol açacaktır. Bu konuda en iyimser hesaplama ile alınan 2006 ürünü tütünün 10 bin tonunun 
sigara fabrikalannda kullanılabileceği kabul edilirse geri kalan yaklaşık 30 bin ton tütünün dış 
satımı yolu ile değerlendirilmesinde yukarda açıklanan ve 10 yıldır gerçekleşen yetersiz ihraç 
fiyatlan karşısında bu tütünlerin dış satımından Kg bazında yaklaşık 2,5-3,0 ABD Dolan/Kg 
dış satım zaran olmak üzere toplam 30 bin tonun dış satımından 75-90 milyon ABD Doları 
düzeyinde Tekel zarannın doğacağı anlaşılmaktadır. Değinilen 5478 sayılı Yasa çerçevesinde 
2007 ürünü alımlarında da en az aynı düzeyde dış satım zaran doğacağı göz önünde tutulursa 
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belirtilen yasanın uygulamasının başka bir anlatımla Tekel'in 2006 ve 2007 ürünü 
alımlarından toplam en az 150-180 milyon ABD Doları düzeyinde faaliyet zararının ortaya 
çıkacağı dikkate alınarak 5478 sayılı Yasa uygulamasının yol açacağı bu zararın önlenmesi ya 
da en asgari düzeye indirilmesi konusunda Tekel tütünlerinin alım işleme dış satım süreçleri 
konusunda yukarda yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında yeterli önlemlerin 
öncelikle alınması gerekmektedir verilen açıklamalar çerçevesinde, Yaprak tütün alımları ile 
ilgili 23.03.2006 tarih ve 5478 sayılı Yasanın uygulaması ile ilgili olarak; 

-Tekel tarafından 2006 yılı ürünü kapsamında Ege-Karadeniz-Marmara-Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerindeki 151.411 adet ekici ile 42,5 bin ton tütün alımı için sözleşme 
imzalandığı saptandığından bu tütünlerin büyük bölümünün sigara fabrikalannda 
kullanılmayıp geçmiş yıllardaki gibi düşük ihraç fiyatlan ile satılmasından 75-90 milyon 
ABD Doları dolayında dış satım zararının doğacağı dikkate alınarak, belirtilen dış satım 
zararının en düşük düzeye indirilmesi doğrultusunda Tekel aleyhine aracı firmalar lehine 
işleyen ve asıl ihtiyaç sahibi ithalatçılar ile doğrudan bağlantı kurulmasını engelleyen 
opsiyonlu tütün satımı sistemi uygulamasının tamamen kaldırılması, mevcut durumda sigara 
fabrikalarının kendi üretim ihtiyacı dışında tütün alımı yapılmamasına özen gösterilmesi, 

- Geçmiş yıllardan bu yana Tekel'in ortalama tütün ihraç fiyatı 1,18 ABD Dolar/Kg 
düzeyinde kalırken özel sektör ihraç fıyatlannın 5,64 ABD Dolar/Kg düzeyinde oluştuğu, 
değinilen yetersiz ihraç fiyatları karşısında Tekel'in tütün dış satımında Kg bazında yaklaşık 
2,5-3,0 ABD Dolan dış satım zararı tahakkuk ettiği 5478 sayılı yasa hükmünün 2007 ürünü 
alımlarında da uygulanması durumunda 2006 ürünü gibi 75-90 milyon ABD Doları 
düzeyinde Tekel dış satım zararına yol açacağı dikkate alınarak; 2007 ürünü ekici 
sözleşmelerinin imzalanmadan değinilen zaran en düşük düzeye indirecek önlemlerin 
alınması, bu amaçla yurt dışı piyasada kaybolan etkinliğin yeniden sağlanması piyasaya ve 
fiyatlara hakim olabilecek pazarlama politikalarının geliştirilmesi bu çerçevede ithalatçı 
firmalarla ile direkt bağlantı kurularak dış satım fiyatlarının özel sektör ihraç fiyatları 
düzeyine çıkanlması daha yüksek döviz kazancı ve katma değer sağlaması doğrultusunda 
Tekel tütününün dış satıma işlenmiş olarak sunulmasına çaba gösterilmesi bu çerçevede 2005 
yılı sonuna göre 100 bin tonu aşan mevcut işlenmemiş tütünlerin İzmir/Balatçık tesislerinde 
işleme programına alınması, işlenmemiş tütün ihraç fiyatlarının işlenmiş tütün ihraç fiyatları 
içindeki işleme maliyeti göz önünde tutularak belirlenmesi gerekmektedir. 

Geçmiş yıllardan bu yana YDK denetim raporlannda usulsüz işlemleri yanında 
taahhüdünü yerine getirmediği saptanan Günbak firması hakkında en son durumda Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.12.2005 tarih 195 sayılı toplantısında bu 
firmanın Güngören ve Avcılar ilçesine ilişkin sözleşme süresinin uzatılmayacağına dair 
gerekli tebligatın yapılması ve belirtilen ilçelerde dağıtım hizmetleri için yeni toptan 
satıcı ihalesine çıkılması kararının alındığı ayrıca değinilen firma hakkında Tekel Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 30.03.2006 tarih 38-8 sayılı Raporda; firmanın 
Güngören İlçesinde 30.01.2004-1.11.2005 tarihleri arasındaki 21 aylık sözleşme döneminde 
1.787.163 Kg taahhüdüne karşılık 903.578 Kg satışları karşısında taahhüdünü % 49 gibi 
yüksek bir oranda dolduramaması, Avcılar İlçesinde 06.04.2005-06.01.2006 tarihleri 
arasındaki 9 aylık sözleşme döneminde 183.330 Kg taahhüdüne karşılık 54.987 Kg satışları 
karşısında taahhüdünü % 70 oranında dolduramaması nedeniyle Avcılar ve Güngören 
İlçelerine ilişkin sözleşmelerin yenilenmemesi, ayrıca bu konuda değinilen sözleşmelerin 
yenilenmesi amacıyla 2007 yılında yapılan ihale işlemlerinde Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunun 
25.01.2007 tarih 9 ve 10 Sayılı karan ile tasdik edilen Güngören İlçesi için Keskinler İnşaat 
Turizm Oto Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, Avcılar İlçesi için 
Kadıoğlu Nakliyat İnş. Tur. Gıda.İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketinin uhdesinde 
kalan ihale işlemlerinin Tekel Teftiş Kurulunca incelenmesi ve soruşturulması 
gerekmektedir. 
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V-YATIRIMLAR: 

Kuruluşun 2005 yılı yatınm faaliyetleri ile ilgili olarak projelerin yatınm tutan 464,2 
milyon YTL olup başlangıçtan itibaren 149,3 milyon YTL harcama ile %32 oranında 
gerçekleşme sağlandığı, yatınm programında, 2005 yılında 49,5 milyon YTL ödeneğe karşın 
24,1 milyon YTL harcama yapılarak 2005 yılı ödeneğine göre %49 oranında gerçekleşme 
sağlandığı ve Tütün sektöründe, 3 adet devam eden proje ve 7 adet yeni proje olmak üzere 10 
adet projenin yer aldığı görülmüştür. 

Geçmiş yıllarda tamamlanan, Tekel'in 94B050050 Proje numarası ile yürüttüğü ve 
20 milyon ABD Doları düzeyinde maliyete ulaşan Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme 
Yatınmları işi nakdi ve fiziki olarak 2001 yılı sonunda tamamlanıp 2002-2003 üretim 
döneminde deneme çalıştırılmasına karşın geçici ve kesin kabul yapılamadığı, konunun 
mahkemeye intikal ettiği ancak dört yıldan fazla süredir çalıştırılmayan tesislerin paslanma 
(korozyon) riski altında olduğu, bu nedenle hukuken sonuçlandırılmaması nedeniyle bu 
yatırım içinde 6 milyon ABD Doları değerindeki Tuz Yıkama Tesislerinin 2003 yılından bu 
yana üretim dışı kalmaya devam ettiği, 2003 yılında yargıya intikal eden bu konunun uzun 
sürede karara bağlanacağı, devam edecek mahkeme sonucunun beklenmekte olduğu ancak 
değinilen tesisin Tekel tarafından çalıştırılıp çalıştırılmayacağı konusunun mahkeme 
sonucunda belirlenemeyeceği dikkate alınarak tesislerin paslanma ve benzeri nedenlerden 
'Ölü' yatırıma dönüşme riski doğduğu dikkate alınarak, tesislerdeki paslanmayı giderecek 
bakım onarımın çalışmalannın bir an önce başlatılması ve tesislerin öncelikle işletmeye 
alınması için idari ve yasal tüm önlemlerin alınması, geçici kabul işlemlerindeki ilave güçler 
için enerji müsaadesi ve taşıyıcı sisteme ilişkin iki ana sorunun daha da gecikilmeden 
çözülmesi gerekmektedir. 

VI- MÜESSESELER, ANONİM ŞİRKETLER, BAĞLI ORTAKLIK VE 
İŞTİRAKLER : 

Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
02.06.2003 tarihli Olur yazısı çerçevesinde; Tekel Sigara Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte, " Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticaretii A.Ş."ne, Alkollü İçkiler 
Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile "Alkollü İçkiler Sanayi Ticaret 
A.Ş."ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi'nin de ikiye aynlarak tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte "Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş." ile "Alkollü İçkiler Pazarlama 
ve Dağıtım A.Ş."ne dönüştürülmesi, Anonim Şirketle dönüştürülen Müesseseler ile ilgili 
olarak Tekel tarafından imza altına alman bütün sözleşmelerin de tüm edimleri ile birlikte 
yeni kurulan Anonim Şirketlere devredilmesi öngörülmüştür. 

Bahsi geçen karar gereği oluşturulan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü 
İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin Ana Statüsü ÖİB'nca 02.06.2003 tarihinde onanmış bu 
şirketlerin Ticaret sicilindeki tescil ve ilan işlemleri de 06.06.2003 tarihinde tamamlanmıştır. 
Netice olarak 1984 yılından bu yana Tekel topluluğu içinde Tekel Pazarlama ve Dağıtım 
Müessesesi adı ile faaliyet gösteren ve Tekel topluluğu içinde üretilen tüm mamullerin yurt 
genelinde Başmüdürlükleri kanalı ile pazarlayan müessesenin hukuki varlığı 05.06.2003 tarihi 
itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten sonra Tekel topluluğunda üretilen sigara ve içki 
mamullerinin yurt genelinde dağıtımı için yukarda belirtilen iki ayrı A.Ş. görevlendirilmiştir. 

Tekel'in 1984 yılından bu yana müessese hukuki statüsü ile faaliyetini sürdürdüğü 
Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi ile tuz üretimi ve satışlannın 
yürütüldüğü Tekel Tuz Sanayii İşletmeler Müessesesinin tüzel kişilikleri sona erdirilmiş 
(Tekel A.Ş Yönetim Kurulunun Nisan/2006 tarihli karan uyannca ) ve değinilen Nisan/2006 
tarihinden itibaren yaprak tütün ve tuz üretim faaliyetleri Tekel A.Ş. Genel Müdürlüğü 
bünyesinde sürdürülmeye başlanmıştır. 
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Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret A .Ş. : 
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Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tuz ve tuza dayalı ürünler 
üretmek üzere 08.11.1978 yılında 42 kişinin iştiraki ve 4 milyon TL sermaye ile Ankara'da 
kurulmuştur. Kars Kağızman'da 5 ton/saat kapasiteli Rafine Tuz Tesisi kurulmak üzere 
yapılacak yatırımlar için, kuruluş sermayesinin yetersizliği nedeni ile yeterli finansman 
sağlanamadığından tesis tamamlanamamıştır. Tesisin ekonomiye kazandırılması ve yöre 
halkına iş imkanı sağlanması düşünülerek Yüksek Planlama Kurulu'nun 27.10.1988 sayılı 
Kararı ile Tekel'in şirkete % 25 oranında iştirakine karar verilmiştir. Şirketin sermayesi 
30.05.1989 tarihinde 5 milyar TL'ye, 13.10.1989'da 12 milyar TL'ye ve 1993 yılında da 26 
milyar TL'ye yükselmiştir. 1978 yılında kurulmuş olan şirket, ancak 1991 yılında yatırımını 
tamamlayabilmiş ve 1992 Ağustos-Kasım döneminde yapılan deneme üretiminde 700 ton 
sofra tuzu üretilmiş ve satılmıştır. 1993 yılında fiili üretime açılan tesiste aynı yıl 4.126 ton 
tuz üretimi gerçekleştirilmiştir. 

İşletme sermayesinin yetersiz olması nedeni ile 1994 Eylül ayında üretim tamamen 
durdurulmuştur. 

Tekel A.Ş.'nin Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki % 99,3 oranındaki 
kamu hissesinin Satış Yöntemi ile Kağızman Tuzlası'nin İşletme Hakkının Devri yöntemi ile 
özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 22.11.2004 tarihinde 
nihai görüşmeleri yapılan ihalenin sonuçları dikkate alınarak ; 

Mustafa Altındal-Cemil Çakmak Ortak Girişim Grubu Üyelerinin ihale şartnamesi 
çerçevesinde kuracağı A.Ş'e 715.000 ABD Doları bedelle Kağızman Kaya Tuzlası'nın 
21.01.2032 tarihine kadar kullanımının devrine ve şirket sermayesinin % 99,3 hissesinin blok 
olarak satılması öngörülmüş 10.02.2005 tarihinde de devir sözleşmesi imzalanmıştır. 

TAŞEL, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi: 

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited Şirketi Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan alkol 
ve alkollü içkileri toplum sağlığını gözetmek sureti ile uygun nitelikte ve miktarda üreterek 
ekonomiye katkıda bulunmak ve istihdam imkanı yaratmak amacı ile 1961 yılında 
Lefkoşe'de kurulmuş ancak 1974 Barış Harekatını takiben Gazi Magossa'da 1975 yılında 
üretime başlamıştır. 

Tekel'in % 51 sermaye payı ile iştirak ettiği şirketin diğer önemli hissedarları 
K.K.T.C. İnkişaf Sandığı ve Türkiye Şişe Cam Anonim Şirketidir. 

Şirket Tekel'den satın aldığı yüksek dereceli alkollü içkileri derecelerine göre 
indirgeyerek şişeleyip, tüketicilere sunmuştur. Üretilen içkilerin dağıtımı, iç pazarda yine bir 
KİT statüsünde bulunan ve şirketin hissedarı olan ETİ Teşebbüsleri Limited Şirketi tarafından 
yapılmakta iken 1974 yılından bu yana Tekel'in bu şirkette sahip olduğu hisseler 2003 yılında 
Tekel alkol grubunun özelleştirilmesi ile birlikte 27.02.2004 tarihinde yeni alıcı Mey İçki 
Sanayi A.Ş.'ne devredilmiştir. 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi: 

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 14.05.1975 tarihinde Lefkoşe'de Tekel'in % 51,0, 
K.K.T.C. Türk Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46,5, Eti Teşebbüslerinin % 2,5 oranında 
iştirakleri ile kurulmuş, Tekel tarafından tespit edilecek harmanlarla sigara yapılması ve bu 
sigaraların gerek Kıbns gerekse dışarıda satılması amacıyla kurulmuştur. 

Harman ve Lüks Harman marka sigaralar üreten şirket, 1992 yılından itibaren İngiliz 
Blended sigara türü olan Most marka sigarasını tüketicilere sunmuştur. 1993 yılından itibaren 
de Tekel 2000 sigarasını, kıyılmış tütünü Türkiye'den ithal etmek sureti ile fabrikada 



paketleyerek piyasaya vermiş aynı biçimde 1998 yılından itibaren Türkiyeden harmanlanmış 
ve kıyılmış tütün ithal edilmek suretiyle Best sigarası üretilip piyasaya sunulmuş ve yine 
Şubat/2003 tarihinden itibaren de Türkiye'den harmanlaşmış ve kıyılmış tütün ithal edilmek 
suretiyle sert paket Tekel 2001 sigarası piyasaya verilmeye başlanmıştır. Fabrikada ayrıca 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve K.K.T.C. Güvenlik Komutanlığı 
personeli için de sigara üretilmektedir. Şirket, Türkiye'deki vergisiz satış mağazalarına 
yaptığı özellikle her yıl giderek artan sert paket Tekel 2000 ve Tekel 2001 gibi sigara 
kapasitesinin artırılması amacıyla 09.07.2004 tarihli Yönetim Kurulu karan ile MTS 
firmasından üç adet paketleme makinesi satın almıştır. 

Öte yandan Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi tarafından 2004 yılında satın 
alınıp Tekel A.Ş. ile imzalanan kiralama sözleşmesi uyannca ve geçici ithal kapsamında 
Tokat Sigara Fabrikasına montajı yapılan ancak işletmeye alınmadan yurt dışına iadesi 
yapılan makineler ile ilgili bunlann bedellerinin finansmanı için Tekel A.Ş. tarafından 
08.10.2004 tarihli Kredi Protokolü çerçevesinde Kıbrıs şirketine ödenen 3.300.000 Euro 
düzeyinde Tekel alacağının, kira sözleşmesi yürürlüğe girmediğinden, Tekel A.Ş.Yönetim 
Kurulu'nun bu konudaki 03.06.2005 tarih ve 128 sayılı kararı çerçevesinde tahsilinin 
sağlanması ve Tekel'in yurt içi piyasasındaki yetersizliğini kısmen de olsa karşılayabilecek 
Mayıs/2005 tarihinde başlatılan Kıbrıs Sigara Fabrikasında sert paket fason sigara üretilmesi 
konusundaki çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasına için çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Tabacs Turcs SA (İsviçre): 

Tekel'in eski iştiraki olan TABACS TURCS SA Türk tütünlerinden sigara yaparak 
Avrupa'da pazarlamak amacıyla, 21.01.1949'da İsviçre'de Vevey kentinde kurulmuştur. 
Şirketin kurulmasında Tekel yüzde (50) diğer ortak Rinsoz Ormond SA yüzde (50) pay 
almışlardır. Diğer ortak Rinsoz Ormond SA'nın TABACS TURCS SA'daki hisselerine 
SEITA ve BURBUS'a satmıştır. Daha sonra BURBUS şirketini ROTHMANS satın almıştır. 
Böylece TABACS TURCS SA'da Tekel yüzde (50), SEITA ile ROTHMANS ise yüzde (50) 
hisseye eşit olarak sahip olmuştur.Bu gelişme ile sermayenin 500.000 SF, hisse dağılımı 
Tekel yüzde (50), SEITA yüzde (25), ROTHMANS yüzde (25) olmuştur. Öte yandan 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nin 30.09.2004 tarihli 9340 sayılı yazılan eki Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 27.09.2004 tarihli 2004/91 sayılı Karan ile Şirketin 4046 sayılı Yasanın 
3/e maddesi uyannca tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak Tekel'in yurt dışı şirketi 
Tabacs Turcs firmasının tasfiye işlemlerinin 12.05.2006 tarihinde yapılan genel kurul 
toplantısında sonuçlandırılırken , Tekel'e tahakkuk ettirilen toplam 798.984,74 CHF alacak 
tutarından % 15 oranında indirilen 111.104,00 CHF stopaj kesintisi tutanmn İsviçre ile 
Türkiye arasındaki çifte vergilendirme sözleşmesi çerçevesinde Tekel tarafından geri talep 
edilmesi, ayrıca tasfiye hesaplarında ticari marka ve son giderler tanımlaması kapsamında 
Tekel alacağından indirilen 20.000.00 CHF tutanndan geri kalan tutann talep edilmesi 
doğrultusunda Tabacs Turcs Tasfiye Kurulu yetkililerine başvurulması gerekmektedir. 

J.T.I. Central Asia (R.J. Reynolds Tobacco Kazakistan Şirketi) 

Tekel Kazakistan Cumhuriyeti'nin Shimkent şehrinde kurulmuş olan R.J. Reynolds 
Tobacco Kazakistan Şirketi'ne 530.000 Tenge karşılığı % 20 sermaye payı oranında 1995 
yılında iştirak etmiştir. 

Şirketin geçmiş yıllardan bu yana satışlannda gözlenen düşme ve faaliyetlerindeki 
gerileme çerçevesinde şirketin 1996 yılında 2,4 milyon ABD Doları olan Bilanço karı bu 
tarihten itibaren sürekli dönem zararlanna dönüşmüş ve 1997 yılında 709 bin ABD Doları, 
1998 yılında 9.878.000 ABD Doları, 1999 yılında 11.896.000 ABD Doları ve 2000 yılında 
14.293.000 ABD Dolan Dönem zaran tahakkuk etmiştir. 2000 yılında yeniden yapılanma 
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giderleri altında yapılan harcamaların 11.683 milyon ABD Doları gibi büyük düzeyde 
gerçekleşmesi dönem zararını büyütmüş 2001 yılında ise bu tür gider kaydı olmadığından 
dönem zararı 1.720.000 ABD Dolan düzeyine inmiş, 2002 yılı dönem zararı ise bir önceki 
yıla göre %59 oranında artarak 2.740.000 ABD Doları düzeyine çıkmış 2003 yılında bu 
zarar 5.558.000 ABD Dolan düzeyine çıkarak önceki yılının iki katı oranında artmış 2004 
yılında da 2,8 milyon ABD Doları düzeyinde dönem zaran 2005 yılında da devam etmiştir.. 

Kazakistan Cumhuriyet'inde 1995'de kurulan ve Tekel'in % 20 payı dışında % 80 
sermaye payının önce RJ Reynolds daha sonra Japon tütün firmasının sahip olduğu JTİ 
Central Asia şirketinin bilançolarını zararla kapamaya devam ettiği toplam birikmiş zararlann 
2005 yılı Bilançosunda 23.9 milyon ABD Doları düzeyine yükseldiği ve şirketin faaliyetlerine 
ilişkin düzenlenen Denetim Raporunda, " işletme sürekliliğinin şirketin ana hissedanndan 
sürekli mali destek almasına bağlıdır" biçiminde değerlendirme yapıldığı dikkate alınarak 
Türk tütününden üretilecek sigara için ortaklığa kıyılmış tütün satılması ya da bu ortaklığa 
yaprak tütün ihraç edilmesi gibi önceki yıllardan bu yana üzerinde durulan projelerin 
gerçekleştirilmesine çalışılması, aynca Tekel'in bu şirketteki 10 milyon ABD doları olarak 
belirlenen ortaklık payının şirket bilançolanndaki sermaye hesabı planında yer almadığı 
görülmüştür. 

Reytek Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Blended sigara üretiminde kullanılan Virginia-Burley tütününün Türkiye'de 
yetiştirilmesi ve işlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Reytab Tütün Sanayii ve Ticaret 
A.Ş.'ye Tekel'in 4.750.000 ABD Dolan karşılığı % 48 sermaye payı oranında iştiraki Yüksek 
Planlama Kurulunun 09.12.1997 tarih ve 97/T-87 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

Tekel'in bu ortaklık ile ilgili sermaye payının R.J.Reynolds Tobacco firmasına ya da 
bu firmanın belirlediği bir yaprak tütün şirketine sermaye payına eşit değerde tütün teslimatı 
ile ödeneceği 03.03.1997 tarihli sözleşme ile kararlaştırılmıştır. Tekel'in ortaklığa katılımı 
sonucu ortaklığın ismi REYTEK olarak değiştirilmiştir. 

R.J.R. Tobacco International firması bu ortaklığa ilişkin hisselerini 1999 yılında Japon 
Tobacco firmasına satmıştır. 

Reytek projesi ile başlangıçta R.J.R. firması yabancı tütün gereksiniminin bir 
bölümünü yurt içinden karşılamayı amaçlamıştır.Tekel Teftiş Kurulu raporlannda Reytek'den 
alınan tütünlerin bazı grad türlerindeki birikimlerin kullanım miktarlarıyla kıyaslanmayacak 
boyutlara ulaştığı ve ortaklık sözleşmesi gereği yıllık tütün üretiminin % 49'nun satın 
alınması zorunluluğu ile mevcut kullanılma durumlan itibariyle stok yığılmasının giderek 
artacağına işaret edilerek Reytek kaynaklı Tütün ihtiyacının nev'i miktar ve ihtiyacın 
karşılanacağı süre açısından ayrıntılı olarak tespit edilmesi, bu tespit sırasında mevcut stok 
önceki yıllarda kullanılma durumu yıllık üretim programlarının göz önünde bulundurulması 
konuları üzerinde durulması gerekmektedir. 

Tekel-Catec (TEKA) : 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.09.1999 tarih ve 99/T-40 sayılı Karannda: 

"Ortak puro üretimi ve ticareti yapmak üzere kurulacak olan, TEKEL-Catec Ortak 
Puro Üretim ve Ticareti Anonim Şirketine; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri 
(Tekel) Genel Müdürlüğü'nün yüzde 50 (elli) sermaye payı ile iştirakine," karar verilmiş ana 
sermayesinin 3 milyon ABD Dolan tutannda olacağı, ana sermayenin daha önceden taraflar 
arasında mutabakata varılmış olan oranlarda (% 50 Küba tarafı, % 50 Tekel), CATEC 
taahhüdünün 1 milyon ABD Dolan bölümüne ilişkin yükümlülüğünü % 100 Küba kökenli 
MİNİ ve MİDİ purolarının üretimi için sanayi ve zirai know-how'ı temin ederek, sermaye 
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taahhüdünün 450 bin ABD Doları bölümü yükümlülüğünü ise FONSECA markası için 
Habanos SA'nın sahip olduğu uluslararası dağıtım ağını, ortak şirketin kullanımına sunarak; 
50 bin ABD Dolan sermaye taahhüdünü ise dolguluk tütün maddesi vererek yerine getireceği, 
Tekel tarafının sermaye taahhüdünün 1 milyon ABD Dolan bölümünün makine ve teçhizat, 
500 bin ABD dolarının işletme sermayesi olarak yerine getirileceği öngörülmüştür. 

Türkiye'de puro üretimi amacı ile 2000 yılı başlangıcında işletmeye alınmasına karşın 
aşın stok birikimi nedeniyle Mart 2002 tarihinde üretimi durdurulan ve bilançolannı zararla 
bağlayan Tekel iştiraki TEKA Puro fabrikası hakkında 2004 yılında tasfiye karan alınmasına 
karşın Nisan/2005 tarihinde ÖYK karan ile tasfiye sürecinden çıkarılıp özelleştirilmesine 
karar verilen şirketin üretim satış gibi hiçbir faaliyeti bulunmaması ve şirketin üç adet 
yönetim kurulu üyesi iki adet denetçi ücretleri ile toplam aylık giderinin 13 milyar lira 
düzeyine ulaştığı tüm harcamalarının Tekel A.Ş. tarafından finanse edildiği ve ayrıca 2005 
yılında bu şirketin 447 bin YTL'lik borcunun Tekel A.Ş. kayıtlanna zarar kaydedildiği ve 
yine şirkette 517 bin YTL'lik sermaye artınmma gidildiği artırılan sermayenin 260,6 bin 
YTL'sinin Tekel borçlanna mahsup edildiği, 256,4 bin YTL'sininde şirkete nakit girdisinin 
sağlandığı saptanmıştır. Son üç yıldır hiçbir faaliyeti bulunmayan şirketin personel ve 
yönetim giderlerinin en aza indirilmesi ve özelleştirilme ihalesi kapsamı dışında bırakılan 
şirket mamul stoklarının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda satışının sağlanması gerekmektedir. 
2005 yılında şirketin puro markaları ve puro üretimine ilişkin varlıklan bir bütün halinde 
'satış' ve şirket kullanımında bulunan Tekel'e taşınmazın 'Mülkiyetin gayri ayni hak (İntifa) 
tesisi' yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale sonucu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
09.09.2005 tarihli ve 2005/09 sayılı Kararı ile en yüksek teklifi veren CHE Tütün ve Tütün 
Mamulleri Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 1.325 bin ABD Doları bedelle 
satılmıştır. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Yaprak tütün alımlan ile ilgili 23.03.2006 tarih ve 5478 sayılı Yasanın uygulaması 
ile ilgili olarak ; 

- Geçmiş yıllardan bu yana Tekel'in ortalama tütün ihraç fiyatı 1,18 ABD Dolar/Kg 
düzeyinde kalırken özel sektör ihraç fiyatlarının 5,64 ABD Dolar/Kg düzeyinde oluştuğu, 
değinilen yetersiz ihraç fiyatları karşısında Tekel'in tütün dış satımında Kg bazında yaklaşık 
2,5-3,0 ABD Doları dış satım zararı tahakkuk ettiği 5478 sayılı yasa hükmünün 2007 ürünü 
alımlarında da uygulanması durumunda 2006 ürünü gibi 75-90 milyon ABD Doları 
düzeyinde Tekel dış satım zararına yol açacağı dikkate alınarak; 2007 ürünü ekici 
sözleşmelerinin imzalanmadan değinilen zararı en düşük düzeye indirecek önlemlerin 
alınması, bu amaçla yurt dışı piyasada kaybolan etkinliğin yeniden sağlanması piyasaya ve 
fiyatlara hakim olabilecek pazarlama politikalannın geliştirilmesi bu çerçevede ithalatçı 
firmalarla ile direkt bağlantı kurularak dış satım fıyatlannın özel sektör ihraç fiyatları 
düzeyine çıkanlması daha yüksek döviz kazancı ve katma değer sağlaması doğrultusunda 
Tekel tütününün dış satıma işlenmiş olarak sunulmasına çaba gösterilmesi bu çerçevede 2005 
yılı sonuna göre 100 bin tonu aşan mevcut işlenmemiş tütünlerin İzmir/Balatçık tesislerinde 
işleme programına alınması, işlenmemiş tütün ihraç fıyatlannın işlenmiş tütün ihraç fiyatları 
içindeki işleme maliyeti göz önünde tutularak belirlenmesi, 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesi. 
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B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1-Toptan satıcı sözleşmelerindeki satış taahhüdü hedeflerinin Tekel'in son yıllardaki 
pazar kaybını yeniden kazanacak biçimde belirlenip programlanması bu konuda toptan 
satıcıların daha düşük satış hedefi içeren mevcut sözleşmeleri ile devam etmelerini özendiren 
22.05.2006 tarih ve 110 Yönetim Kurulu kararındaki olumsuzlukların düzeltilmesi ayrıca 
İstanbul gibi birden çok ilçede faaliyet gösteren toptan satıcılara uygulanacak ' Ek Ücret 
Ödeme' sisteminde ilçe bazında ayn ayrı değerlendirme yapılmayarak firmanın 
sorumluluğundaki tüm ilçelerde taahhütlerinin % 100 oranında tamamlama koşulunun 
aranması böylece ek ücret sisteminde firma haksız kazançlannın yol açacak uygulamaların 
önlenmesi ve bu uygulamada toptan satıcıların ilçeler arası satışlannı sağlıklı biçimde izleyip 
denetleyecek sistemin kurulması, 

2-Geçmiş yıllardan bu yana YDK Denetim raporlarında taahhüdünü yerine 
getirmediği saptanan Günbak firması hakkında en son durumda Sigara Pazarlama ve Dağıtım 
A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.12.2005 tarih 195 sayılı toplantısında bu firmanın Güngören ve 
Avcılar ilçesine ilişkin sözleşme süresinin uzatılmayacağına dair gerekli tebligatın yapılması 
ve belirtilen ilçelerde dağıtım hizmetleri için yeni toptan satıcı ihalesine çıkılması kararının 
alındığı bu arada Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda da; firmanın 
Güngören İlçesinde 21 aylık sözleşme döneminde taahhüdünü % 51 oranında , Avcılar 
İlçesinde 9 aylık sözleşme döneminde taahhüdünü % 30 oranında gerçekleştirebilmesi 
nedeniyle bu İlçelerde sözleşmelerin yenilenmemesi önerilmiş olup, 2007 yılında yapılan 
ihale işlemlerinde, Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunun 25.01.2007 tarih 9 ve 10 Sayılı karan ile 
tasdik edilen Güngören İlçesi için Keskinler İnşaat Turizm Oto Gıda Pazarlama İthalat İhracat 
Sanayi Ticaret Ltd. Şirketinin, Avcılar İlçesi için Kadıoğlu Nakliyat İnş. Tur. Gıda İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketinin uhdesinde kalan ihale işlemlerinin Tekel Teftiş 
Kurulunca incelenmesi ve soruşturulması, 

3- Tekel'in Türk tütününden ürettiği yerli sigaraların ÖTV yükünü öncesine göre % 
38 oranında artıran ve özel sektör sigaralarına göre haksız rekabet oluşturan 9145/2005 sayılı 
Kararname ile öngörülen yeni ÖTV sisteminin yürürlüğe girdiği 2005 yılında Maltepe, 
Samsun, Yeni Harman ve Bahar sigaralarından oluşan yerli sigaraların Kararname öncesine 
göre önemli boyutta satış ve pazar kaybına uğradıkları bu sigaraların 2004 yılında 25,1 bin 
ton olan satış düzeyinin % 29 oranında gerileyerek 2005 yılı sonunda 17,7 bin ton seviyesine 
düştüğü dikkate alınarak Tekel satışların gerilemesine ve faaliyet zararlarının büyümesine 
neden olan 2005/9145 sayılı Kararnamenin yerli sigaralar üzerinde yol açtığı haksız rekabetin 
giderilmesi yönünde ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

4 - Yaprak tütün alımlan ile ilgili 23.03.2006 tarih ve 5478 sayılı Yasanın 
uygulaması ile ilgili olarak ; 

Tekel tarafından 2006 yılı ürünü kapsamında Ege-Karadeniz-Marmara-Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerindeki 151.411 adet ekici ile 42,5 bin ton tütün alımı için sözleşme 
imzalandığı saptandığından bu tütünlerin büyük bölümünün sigara fabrikalarında 
kullanılmayıp geçmiş yıllardaki gibi düşük ihraç fiyatlan ile satılmasından 75-90 milyon 
ABD Doları dolayında dış satım zararının doğacağı dikkate alınarak belirtilen dış satım 
zararının en düşük düzeye indirilmesi doğrultusunda Tekel aleyhine aracı firmalar lehine 
işleyen ve asıl ihtiyaç sahibi ithalatçılar ile doğrudan bağlantı kurulmasını engelleyen 
opsiyonlu tütün satımı sistemi uygulamasının tamamen kaldırılması, mevcut durumda sigara 
fabrikalarının kendi üretim ihtiyacı dışında tütün alımı yapılmamasına özen gösterilmesi, 

5-Tekel'in Pazar payının düşmesine neden olan yerli ve yabancı menşeli veya markalı 
kaçak taklit sigaralann üretimi, yurt içine sokulması veya satışının boyutlarının ölçülebilmesi 
için şirket sorumluluğu doğrultusunda gerekli gayretin gösterilmesi, bu konu ile mücadele 
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amacıyla Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurumu ve kaçakçılıkla 
mücadelede görevli diğer yetkili kurumlar ve Markalar Kanunu çerçevesinde yasal 
düzenlemelerin sonuçlandırılması amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ: 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (Tekel) A.Ş.'nin 10.4.2006 
tarihinde kendi genel kurulunda kabul edilen 2005 yılı bilançosu ve 82.691.863,83 Yeni Türk 
Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 11.05.2006 tarihinde kendi Genel 
Kurulunda kabul edilen 2005 yılı bilançosu ve 282.443.833,53 Yeni Türk Lirası dönem 
zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin 11.05.2006 tarihinde kendi Genel 
Kurulunda kabul edilen 2005 yılı bilançosu ve 25.374,31 Yeni Türk Lirası dönem karı ile 
kapanan gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 

Tekel Tuz Sanayii İşletmeleri Müessesesi'nin 2005 yılı bilançosu ve 
4.286.308,57.Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi'nin 2005 yılı bilançosu ve 
83.124.740,42 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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TEKEL 

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 

2005 Yılı Füzyon Bilançosu 
önceki Dönem Cari Dönem 

AKTİF (VARLIKLAR) Aynntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL. YTL. YTL. YTL. 

1-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 8.766.646,51 18.050.286,57 

B-Menkul kıymetler 11.700.000,00 

1-Menkul kıymet, değer düşüklüğü karş (-) 

C-Ticari alacaklar 1.119.100.377,54 2.036.635.883,41 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 7.450.112,33 7.183.571,78 5.885.599,71 5.616.563,29 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) -266.540,55 -269.036,42 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 23.202.565,84 23.203.745,84 20.710.021,67 20.712.381,67 

1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilen sipariş avansları 1.180,00 2.360,00 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 305.192,38 289.173,46 

H-Diğer dönen varlıklar 2.600.953,98 406.678,14 

Dönen varlıklar toplamı 1.161.160.488,03 2.093.410.966,54 

2-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 15.558,01 17.400,76 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 667.393.289,01 663.777.395,89 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıym. değer düş.karşılığı (-) 

3-iştirakler 34.022.178,33 31.961.761,61 

4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) -348395,78 -348.395,78 

5-lştirak. Serma. payları değer düş.karş. (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 443.112.599,44 441.557.123,05 

7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortak, serm.pay.değer düş.karş. (-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 190.606.907,02 190.606.907,01 

10-Diğer mali duran varl. değer düş.karş. (-) 

D-Maddi duran varlıklar 355.621.572,09 351.263.376,09 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 89.089.818,25 88.471.559,51 

2-Biıikmiş amortismanlar (-) -24.364.798,18 -27.507.842,10 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 290.896.552,02 290.299.658,68 

4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 117.675,39 75.788,35 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 691.210,47 689.585,82 

2-Birikmiş amortismanlar (-) -573.535,08 -613.797,47 

3- Verilen sipariş avansları 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 

H-Diğer dönen vatlıklar 

Duran varlıklar toplamı 1.023.148.094,50 1.015.133.961,09 

Aktif (varlıklar) toplamı 2.184.308.582,53 3.108.544.927,63 
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TEKEL 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 

2005 Yılı Füzyon Bilançosu 
önceki Dönem Cari Dönem 

PASİF (KAYNAKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL. YTL. YTL. YTL. 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 350.000.000,00 800.000.000,00 

B-Ticari borçlar 38.271.535,02 493.270.381,70 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 224.539.26 107.075.813,42 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 23.523.819,89 711.073,07 

G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin öden. vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 80.186.953,74 124.408.23 

l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.280.962,80 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 492.206.847,91 1.402.462.639,22 

2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 120.002.911,86 13.468.223,25 

1 -Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 954.150,16 1.240.289,00 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 954.150,16 1.240.289,00 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 120.957.062,02 14.708.512,25 

Yabancı kaynaklar toplamı 613.163.909,93 1.417.171.151,47 

3-Öz Kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 1.849.390.594,39 1.886.927.834,13 

1-Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) -73.016.896,28 -35.479.656,55 

3-Sermaye Olumlu Farkları 1.622.407.490,67 1.622.407.490.68 

B-Sermaye yedekleri 1.012.471,58 1.012.471,58 

1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-lştirakler yeniden değerlendirme artışları 1.012.471,58 1.012.471,58 

5-lşt.ve Bağlı Ort.Serm. Ekle. Yedek Akçeler 
5-Diğer sermaye Yedekleri 

C-Kar yedekleri 227.259.928,31 227.259.928,30 

1-Yasal yedekler 227.259.928,31 227.259.928,30 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) -506518.321,68 

F-Dönem net karı (zararı) -506.518.321,68 82.691.863,83 

öz kaynaklar toplamı 1.571.144.672,60 1.691.373.776,16 

Pasif (kaynaklar) toplamı 2.184.308.582,53 3.108.544.927,63 
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TEKEL 
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 

2005 Yılı Füzyon Gelir Tablosu 
Gelir ve Giderler Önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

A-Brüt Satışlar 94.993.537,66 98.079.825,09 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 94.993.537,66 98.079.825,09 

D-Satışların maliyeti (-) 45.666.460,15 46.733.123,41 

Brüt satış karı veya zararı 49.327.077,51 51.346.701,68 

E-Faaliyet giderleri 30.026.192,83 30.478.988,23 

Faaliyet karı veya zararı 19.300.884,68 20.867.713,45 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 42.429.898,47 92.484.502,80 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 138.957.106,92 4.499.137,84 

H-Finansman giderleri 

Olağan Kar veya Zarar (77.226.323,77) 108.853.078,41 

l-Olağan dışı gelir ve karlar 1.765.011,68 8.030.380,94 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 431.057.009,58 34.191.595,52 

Dönem karı veya zararı (506.518.321,67) 82.691.863,83 

K-Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 

Dönem karı veya zararı (506.518.321,67) 82.691.863,83 
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TEKEL 
Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş 

2005 Yılı Bilançosu 
AKTİF (VARLIKLAR) 

Önceki Dönem Cari Dönem 
AKTİF (VARLIKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü AKTİF (VARLIKLAR) 

YTL. YTL. YTL. YTL. 
1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 8.536,68 9.937,63 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer 
C-Ticari alacaklar 34.792.894,75 491.805.647,56 

2-Alacak senetleri reeskontu (-) 
3-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 855.655,84 664.006,84 710.614,56 348.411,45 
5-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -191.649,00 -362.203,11 

E-Stoklar 509.025.963,08 442.855.778,15 
1Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 
2-Verilen Avanslar 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 296.197,31 323.776,82 
H-Diğer dönen varlıklar 6.493.375,31 917.140,71 

Dönen varlıklar toplamı 551.280.973,97 936.260.692,32 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 29.613,81 82.973,82 
B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 11.056.863,12 584.397,00 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıym. değer düş.karşılığı (-) 
3-iştirakler 
4-iştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştira. sermaye payları değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 11.056.863,12 584.397,00 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık, serm.pay.değer düş.karşı.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlık, değer düş.karşı. (-) 

D-Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 432.284.962,98 195.831.745,22 453.021.308,81 195.825.609,06 

2-Birikmiş amortismanlar (-) -237.323.045,41 257.939.582,49 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 869.827,65 743.882,74 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 6.181,46 2.111,75 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 22.460,39 22.460,38 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -16.278,93 -20.348,63 
3-Verilen sipariş avanslan 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 9.227,62 
H-Diğer dönen varlıklar 0,21 

Duran varlıklar toplamı 206.933.631,23 196.495.091,84 
Aktif (varlıklar) toplamı 758.214.605,20 1.132.755.784,16 

- 6 0 2 -



TEKEL 
Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş 

2005 yılı Bilançosu ^ _ 

PASİF (KAYNAKLAR) 

önceki Dönem Cari Dönem 

PASİF (KAYNAKLAR) 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

PASİF (KAYNAKLAR) YTL YTL YTL YTL 
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 8.066.295,89 7.826.070,83 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 174.714.815,82 115.746..53 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 216.250.034,61 814.297.301,63 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin öden. vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 3.877.694,81 41.940.185,58 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.357.977,77 219.397,37 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 404.266.818,90 864.398.701,94 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 28.328.627,76 31.176.704,58 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 28.328.627,76 31.176.704,58 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 28.328.627,76 31.176.704,58 
Yabancı kaynaklar toplamı 432.595.446,66 895.575.406,52 

3-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 217.015.369,56 217.015.369,56 

1-Sermaye 44.000.000,00 44.000.000,00 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye Olumlu Farkları 173.015.369,56 173.015.369,57 

B-Sermaye yedekleri 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-lştirakler yeniden değerlendirme artışları 
5-lşt.ve Bağlı Ort.Serm. Ekle. Yedek Akçeler 
5-Diğer sermaye Yedekleri 

C-Kar yedekleri 4.895.743,54 20.139.633,76 
1-Yasal yedekler 4.895.743,54 20.139.633,76 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net karı (zararı) 103.708.045,44 25.374,31 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

325.619.158,54 237.180.377,64 Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 758.214.605,20 1.132.755.784,16 

- 6 0 3 -



TEKEL 
Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş 

2005 Yılı Gelir Tablosu 
Gelir ve Giderler önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

A-Brüt Satışlar 3.079.804.648,22 3.105.065.064,51 

B-Satış indirimleri (-) -2.372.172.966,20 -2.481.193.278,04 

C-Net satışlar 707.631.692,02 623.871.786,47 

D-Satışların maliyeti (-) -654.969.042,88 -556.521.792,31 

Brüt satış karı 52.662.649,14 67.349.994,16 

E-Faaliyet giderleri -53.298.276,63 -57.198.133,87 

Faaliyet karı/zararı -635.627,49 10.151.860,29 

F-Diğer faaliyet.olağan gelir ve 
karlar 116.716.574,36 2.033.581,78 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar -2.469.022,69 -4.670.884,02 

H-Finansman giderieri 

Olağan kar 113.611.924,18 7.514.558,05 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 133.914,63 309.405,12 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) -566.157,17 -7.798.588,86 

Dönem karı veya zararı 113.179.681,64 25.374,31 

K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları -9.471.636,20 

Dönem karı veya zararı 103.708.045,44 25.374,31 

- 6 0 4 -



T E K E L 
Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş 

2005 Yılı Bilançosu 
önceki Dönem Cari Dönem 

AKTİF (VARLIKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
YTL. YTL. YTL. YTL. 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 782.089,93 13.777,06 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 175.740.242,79 172.854.179,16 291.564.299,80 288.674.563,31 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -2.886.063,63 -2.889.736,49 

D-Diğer alacaklar 3.863.575,36 3.120.428,41 2.412.439,65 770.010,67 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -743.146,95 -1.642.428,98 

E-Stoklar 4.022.487,61 1.049.571,04 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 738.289,73 631.697,34 
H-Diğer dönen variıklar 47.926,66 41.021,67 

Dönen varlıklar toplamı 181.565.401,50 291.180.641,09 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 25.665,16 78.598,76 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 34.177,03 33.320,34 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştiraklere senm. payları değer düş.karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıkl. serm.pay.değer düş.karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğermali duran varlık, değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 2.469.272,22 1.636.083,71 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 11.820.194,51 11.722.267,39 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -9.350.922,29 -10.086.183,68 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 54.805,61 4.530,52 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 275.933,52 277.557,76 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -221.127,91 -273027,24 
3-Verilen avanslar 

F-özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 2.583.920,02 1.752.533,33 
Aktif (varlıklar) toplamı 184.149.321,52 292.933.174,42 

- 6 0 5 -



TEKEL 
Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş 
2005 Yılı Bilançosu 

önceki Dönem Cari Dönem 
PASİF (KAYNAKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL. YTL. YTL. YTL. 
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 108.353.533,80 505.279.084,11 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 8.544.821,27 1.928.305,12 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 75.415,96 22.563,41 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 8.061.958,15 6.628.899,03 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 1.045.715,77 955.243,12 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1,06 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 126.081.446,01 514.814.094,79 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 133.221.367,05 10.716.404,71 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 133.221.367,05 10.716.404,71 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 133.221.367,05 10.716.404,71 
Yabancı kaynaklar toplamı 259.302.813,06 525.530.499,50 

3-öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 9.000.000,00 9.000.000,00 

1 -Sermaye 9.000.000,00 9.000.000,00 
2-ödenmemiş sermaye (-) 

B-Sermaye yedekleri 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-lştirakler yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 223.663.118,57 108.326.653,71 
1-Yasal yedekler 213.486.328,44 108.326.653,71 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 10.176.790,13 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 240.336.464,86 -67.480.145,26 
F-Dönem net karı (zararı) -67.480.145,25 -282.443.833,53 

Öz kaynaklar toplamı -75.153.491,54 -232.597.325,08 
Pasif (kaynaklar) toplamı 184.149.321,52 292.933.174,42 

- 6 0 6 -



TEKEL 
Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş 

2005 Yılı Gelir Tablosu 
Gelir ve Giderler Önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

A-Brüt Satışlar 4.447.612.226,77 3.894.842.148,33 

B-Satış indirimleri (-) 1.086.491.549,90 916.627.432,96 

C-Net satışlar 3.361.120.676,87 2.978.214.715,37 

D-Satışların maliyeti (-) 3.272.916.047,41 3.131.267.419,95 

Brüt satış karı 88.204.629,46 -153.052.704,58 

E-Faaliyet giderleri 131.853.494,00 123.388.853,34 

Faaliyet karı/zararı -43.648.864,54 -276.441.557,92 

F-Diğer faaliyet.olağan gelir ve 
karlar 2.360.511,07 1.494.399,74 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 26.379.719,87 10.945.523,34 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar -67.668.073,34 -285.892.681,52 

l-Olağan dışı gelir ve karlar 433.522,92 4.012.550,11 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 245.594,83 563.702,12 

Dönem karı veya zararı -67.480.145,25 -282.443.833,53 

K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

Dönem kan veya zararı -67.480.145,25 -282.443.833,53 
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TEKEL 
Yamak Tütün İsletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

2005 Yılı Bi lançosu 

önceki Dönem Cari Dönem 
AKTİF (VARLIKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL. YTL. YTL. YTL. 
1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 75.207,88 50.322,15 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü 

C-Ticari alacaklar 142.133,40 159.123,50 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 532.266.187,21 532.203.962,36 819.250.620,80 815.641.286,75 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -62.224,85 -3.609.334,05 

E-Stoklar 508.463.141,94 515.030.660,32 639.759.802,87 672.449.875,52 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 6.567.518,38 32.690.072,65 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 1.131.630,06 877.975,37 
H-Diğer dönen varlıklar 146.267,26 724.420,13 

Dönen varlıklar toplamı 1.048.729.861,28 1.489.903.003,42 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 135.033,89 159.961,93 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı 

3-iştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştiraklere serm. payları değer 

6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık, serm.pay.değer 

9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlık, değer 

D-Maddi duran varlıklar 26.742.756,95 26.759.800,63 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 37.685.850,80 37.381.230,37 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -10.989.905,37 -11.955.388,67 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 46.811,52 1.333.958,93 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 24.053,59 12.143,23 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 53.294,00 53.293,99 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -29.240,41 -41.150,76 
3-Verilen avanslar 

F-özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-ûzel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 7.660,82 8.562,86 

Duran varlıklar toplamı 26.909.505,25 26.940.468,65 
Aktif (varlıklar) toplamı 1.075.639.366,53 1.516.843.472,07 

- 6 0 8 -



TEKEL 
Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

2005 Yılı Bilançosu 
önceki Dönem Cari Dönem 

PASİF (KAYNAKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
YTL. YTL. YTL. YTL. 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 990.872.943,99 1.515.463.639,90 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 799.353.23 6.994.226,90 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 7.833.087,52 4.883.293,08 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F-ûdenecek vergi ve diğer yükümlülükler 15.246.224,61 7.748.630,20 
G-Borç ve gider karşılıkları 15.371,84 15.371.84 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 15.371.84 15.371,84 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 6.126.658,01 6.255.145,18 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 64:816,90 132.749,55 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.020.958.456,10 1.541.493.056,65 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 171.093,71 45.083,42 

1-Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 10.048.876,57 13.969.132,27 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 10.048.876,57 13.969.132,27 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 10.219.970,28 14.014.215,69 
Yabancı kaynaklar toplamı 1.031.178.426,38 1.555.507.272,34 

3-öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 47.723.868,51 47.723.868,51 

1-Sermaye 17.000.000,00 17.000.000,00 
2-ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye Olumlu farkları 30.723.868,51 30.723.868,51 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-lştirakler yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 5.666.248,21 5.666.248,21 
1-Yasal yedekler 5.666.248,21 5.666.248,21 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) -8929.176.57 
F-Dönem net karı (zararı) -8929.176,57 -83.124.740,42 

öz kaynaklar toplamı 44.460.940,15 -38.663.800,27 
Pasif (kaynaklar) toplamı 1.075.639.366,53 1.516.843.472,07 

-609 



TEKEL 
Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

2005 Yılı Gelir Tablosu 
Gelir ve Giderler önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

A-Brüt Satışlar 239.432.838,88 117.186.451,99 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 239.432.838,88 117.186.451,99 

D-Satışların maliyeti (-) 193.727.767,81 139.099.443,33 

Brüt satış karı 45.705.071,07 -21.912.991,34 

E-Faaliyet giderleri 64.712.025,73 40.567.106,60 

Faaliyet kan veya zararı -19.006.954,66 -62.480.097,94 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 25.177.120,60 1.007.298,57 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar 6.957.244,87 15.119.858,33 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar -787.078,93 -76.592.657,70 

l-Olağan dışı gelir ve karlar 825.295,60 918.827,27 

J-Olağan dışı gider ve zararlar 
(-) 

8.967.393,24 7.450.909,99 

Dönem karı veya zararı -8.929.176,57 -83.124.740,42 

K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları 

Dönem karı veya zararı -8.929.176,57 -83.124.740,42 
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TEKEL 
Tuz Sanayii Müessesesi 

2005 Yılı Bilançosu 
Önceki Dönem Cari Dönem 

AKTİF (VARLIKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
YTL. YTL. YTL. YTL. 

1-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 2.221,87 4.045,70 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 216.112.43 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 4.364,09 7.966,28 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 22.715.675.28 19.702.804,27 
1-Stok değeri düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 135.435.34 128.131,76 
H-Diğer dönen varlıklar 120.867,38 126.649,87 
Dönen varlıklar toplamı 22.978.563,96 20.185.710,31 
2-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 27.525,93 27.525,93 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-iştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-iştiraklere sermaye payları değer düş.karşılığı (-

6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklıklara serm.pay.değer düş.karşılığı (-

9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 46.111.422,59 42.858.799,24 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 55.400.902,20 54.576.166,74 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -18.024.480,08 -20.452.367,97 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 8.735.000.47 8.735.000.47 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 27.093,55 20.021,48 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 77.616,98 75.186,81 
2-Birikmiş amortismanlar (-) -50.523,43 -55.165,33 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider, gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 46.166.042,07 42.906.346.65 
Aktif (varlıklar) toplamı 69.144.606,03 63.092.056,96 
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TEKEL 
Tuz Sanayi Müessesesi 2005 Yılı Bilançosu 

PASİF (KAYNAKLAR) 
önceki Dönem Cari Dönem 

PASİF (KAYNAKLAR) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü PASİF (KAYNAKLAR) 
YTL. YTL. YTL. YTL. 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 19.177.252,24 18.896.322,63 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 62.072,86 39.141,71 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 73.229,37 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.268.767,24 754.249,28 
G-Borç ve gider karşılıkları 1.636.888,66 -717,00 

1-Dönem Kar.ve Diğer Yasal Yükm.Karş. 1.793.745,16 
2-Dönem kar.peşin ödenen vergi ve diğ.yük. (-) -156.856,50 -717,00 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider taahhukları 506.858,52 792.880,53 
l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 789.312,78 687.533,52 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 23.441.152,30 21.242.640,04 
2-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 4.277.30 4.277,30 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borçlar 
2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 1.092.563,84 1.524.835,59 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 1.092.563,84 1.524.835,59 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider taahhukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.096.841,14 1.529.112,89 
Yabancı kaynaklar toplamı 24.537.993,44 22.771.752,93 

3-öz Kaynaklar 
A-ödenmiş sermaye 44.275.850,67 44.275.850,67 

1-Sermaye 5.000.000,00 5.000.000,00 
2-ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye olumlu farkları 39.275.850,67 39.275.850.67 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V Yeniden değerlendirme artışları 
4-lştirakler yeniden değerlendirme artışları 

C-Kar yedekleri 330.967,45 330.967,45 
1-Yasal yedekler 330.967,45 330.967,45 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekleri 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) -205,52 
F-Dönem net karı (zararı) -205,52 •4.286.308,57 

Oz kaynaklar toplamı 44.606.612,59 40.320.304,03 
Pasif (kaynaklar) toplamı 69.144.606,03 63.092.056,96 
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TEKEL 
Tuz Sanayii Müessesesi 
2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler önceki Dönem 
YTL 

Cari Dönem 
YTL 

A-Brüt Satışlar 45.194.103,68 42.061.303,17 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 22.779.805,45 21.916.683.34 

Brüt satış kan 22.414.298,23 20.144.619,83 

E-Faaliyet giderleri 14.567.676,79 16.418.040,39 

Faaliyet karı/zararı 7.846.621,44 3.726.579,44 

F-Diğer faaliyet.olağan gelir ve 
karlar 538.159,05 227.179,82 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider 
ve zararlar 3.113.434,28 4.726.240,85 

H-Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 5.271.346,21 (772.481,59) 

i-Olağan dışı gelir ve karlar 54.542,43 201.702,69 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 3.532.349,00 3.715.529,67 

Dönem karı veya zararı 1.793.539,64 (4.286.308,57) 

K-Dönem karı ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (1.793.745,16) 

Dönem karı veya zararı (205,52) (4.286.308,57) 
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SAYI: 37 
TEKEL- TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL 

İŞLETMELERİ A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIK VE MÜESSESELERİNİN 
2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 

KOMİSYONU DENETİMİ 
GİRİŞ 

TEKEL- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. ile bağlı ortaklık ve 
müesseselerinin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 
22/10/2008 tarihli 2'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz 
konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında komisyon üyeleri 
tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 

Tekel'in özelleştirilmesine ilişkin ÖYK Kararları ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının 2.6.2003 tarihli Olur yazısı çerçevesinde; Tekel Sigara Sanayii Müessesesi'nin 
tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A..Ş.'ne, Alkollü 
İçkiler Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile Alkollü İçkiler Sanayii Ticaret 
A.Ş.'ne ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi'nin de ikiye aynlarak tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve 
Dağıtım A.Ş.'ne dönüştürülmesi, Anonim Şirkete dönüştürülen müesseseler ile ilgili olarak 
Tekel tarafından imza altına alınan bütün sözleşmelerin de tüm edimleri ile birlikte yeni 
kurulan anonim şirketlere devredilmesi öngörülmüştür. 

Belirtilen çerçevede oluşturulan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.' ile Alkollü İçkiler 
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin Ana Statüsü ÖİB'ce 2.6.2003 tarihinde onanmış bu şirketlerin 
Ticaret sicilindeki tescil ve ilan işlemleri de 6.6.2003 tarihinde tamamlanmıştır. Netice olarak 
1984 yılından bu yana Tekel topluluğu içinde Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi adı ile 
faaliyet gösteren ve Tekel topluluğu içinde üretilen tüm mamullerin yurt genelinde 
Başmüdürlükleri kanalı ile pazarlayan müessesenin hukuki varlığı 5.6.2003 tarihi itibariyle 
sona ermiştir. Bu tarihten sonra Tekel topluluğunda üretilen sigara ve içki mamullerinin yurt 
genelinde dağıtımı için yukarda belirtilen iki ayrı A.Ş. görevlendirilmiştir. 

ÖİB'nin değinilen yazısında Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara ve alkol 
pazarlama olarak iki A.Ş.'e ayrılması öngörülmekle birlikte belirtilen müessese Sigara 
Pazarlama Dağıtım A.Ş. ismi altında eski fonksiyonlarını aynen sürdürmüş, sigara mamulleri 
yanında Tekel'in alkol ürünlerini yurt genelinde pazarlamaya devam etmiş yeni kurulan 
Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ise hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunmadan şekli 
düzeyde kalmış dağıtım faaliyetinde bulunmamasına karşın Haziran-Aralık/2003 dönemi 
içindeki Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 731 milyon YTL'lik 
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içki satışları yukarda değinilen yeni kurulan ve hiçbir dağıtım faaliyetinde bulunmayan 
Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. kayıtlarından geçirilmiştir. 

Yeni kurulan Alkol İçkiler Pazarlama ve Dağıtım şirketinin % 100 sermayesi 
özelleştirilen Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan Tekel'in alkol 
grubunun özelleştirilmesi sonucunda pazarlama şirketi de 27.2.2004 tarihinde yeni sahibi 
Mey İçki Sanayi A.Ş.'ye devir edilmiştir. 

Tekel Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi, özelleştirme kapsamındaki yeniden 
yapılandırma çalışmaları sonucu alkol ve sigaranın ayn dağıtımını öngören iki ayrı A.Ş.'ye 
Haziran-2003 tarihi itibariyle dönüştürülmesine karşın, sigara ve alkollü içkilerin yurt 
düzeyindeki dağıtımında öncesine göre bir değişim olmamış dağıtım ve pazarlama 
faaliyetleri, ismi Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. olarak değiştirilen müessese tarafından 
buna bağlı 82 başmüdürlük tarafından yürütülürken pazarlama örgütünün yeniden 
yapılandınlması çerçevesinde 2006 yılının ikinci yansından itibaren başmüdürlüklerin 43 
adedi kapatılmıştır. Alkol grubunun özelleştirilmesi ihalesinin sonuçlanması üzerine Alkollü 
İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hisseleri bu şirkete ait olan Alkol Pazarlama ve 
Dağıtım A.Ş.'de 27.2.2004 tarihinde yeni sahibine devredilmiştir. Ancak 27.2.2004 tarihinde 
devir işlemi gerçekleşmesine karşın özelleştirme sonucu düzenlenen hisse satış sözleşmesinde 
yer verilen hükümler uyannca alkollü içkilerin yurt düzeyindeki pazarlama hizmetleri Tekel 
tarafından hizmet ücreti karşılığı üstlenilmiştir. Özelleştirilip Mey İçki Sanayi A.Ş.'ye 
devredilen alkollü içkilerin yurt düzeyindeki dağıtım hizmeti Tekel Sigara Pazarlama ve 
Dağıtım A.Ş. tarafından perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanan % 1,5 oranındaki hizmet 
ücreti karşılığı devam etmiştir. Ancak Ağustos-2004 tarihinde Mey İçki Sanayi A.Ş. 
tarafından protokolün değinilen hükmü fesh edildiğinden bu tarihten sonra alkollü içkilerin 
% 1,5 hizmet ücreti karşılığı dağıtımına son verilmiş, Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım 
A.Ş. bu tarihten sonra sadece Tekel fabrikalannın ürünü olan sigara ve tütün mamullerinin 
yurt genelindeki pazarlamasını sürdürmüştür. 

Belirtilen çerçevede şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesine olanak veren toplu 
bilgiler çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler (Konsolide) Ölçü 2002* 2003* 2004* 2005 2006 son iki yıl 
fark 

Artış veya 
azalış % 

Sermaye Bin YTL 121.000 301.000 301.000 300.000 2.000.000 1.700.000 567 
Ödenmiş sermaye Bin YTL 121.000 121.000 227.983 264.520 1.893.480 1.628.960 616 
Öz kaynaklar Bin YTL 702.216 1.390.918 1.838.532 1.622.613 2.741.260 1.118.647 69 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 1.928.043 1.063.068 1.211.094 1.883.887 577.764 (1.306.123) (69) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL - - - -
Finansman giderleri Bin YTL - -
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin YTL 730.045 912.631 928.696 946.285 709.777 (236.508) (25) 
Maddi duran varlıklar birikmiş Amort. Bin YTL 225.249 285.426 300.338 327.941 348.176 20.235 6 
Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 84419 90.994 21.981 24.146 63.384 39.238 163 
Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) % 73 57 68 49 70 21 43 
Bağlı ortaklıklara veya bağlı 
anonim şirketlere ödenen sermaye Bin YTL 1.916 2.997 2.550 557.748 1.549 (556.199) (100) 
Bağlı ortaklıklar veya bağlı 
anonim şirketler temettü geliri Bin YTL 749 (82.418) 5.047 2.945 (2.102) (42) 
İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 4.587 4.587 5.572 31.613 7.256 (24.357) (77) 
İştirakler temettü geliri Bin YTL (3.532) (9.595) 1.174 1.327 (547) (1.874) (141) 
Başlıca alım miktan 
İşlenmemiş yaprak tütün Ton 30.306 59.880 37.331 38.050 43.778 5.728 15 
Tüm alım tutan Bin YTL 581.536 738.090 496.588 577.315 470.791 (106.524) (18) 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktan 
Sigara vc tütün mamulleri Ton 69.779 58.654 51.743 35.288 41.475 6.187 18 
Maltepe Ton 14.886 11.622 8.305 3.927 4.454 527 13 
Samsun Ton 20.589 18.882 13.356 10.633 10.950 317 3 
Tekel 2000 Ton 9.944 6.715 4.402 3.900 3.207 (693) (18) 
Tekel 2001 Ton 16.941 15.895 13.336 12.852 19.925 7.073 55 
Tuz Bin Ton 2.189 2.239 2.153 1.853 536 (1.317) (71) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin YTL 950.245 1.169.255 897.124 766.835 689.940 76.895 (10) 
Üretim kapasitesi 
Filtreli sigara üretim kapasitesi Ton 93.790 90.869 92.034 93.907 96.918 3.011 3 
Sigara üretim kap yararlanma oranı % 75 65 56 38 43 5 13 
Tuz üretim kapasitesi Bin Ton 2.200 2.200 2.200 2.200 565 (1.635) (74) 
Tuz üretim kap yararlanma oranı % 100 100 97 84 95 11 13 
Başlıca satış miktan 
Net satış tutan Bin YTL 1.314.864 1.729.082 1.039.350 552.247 915.834 363.587 66 
Stoklar: 
-ilk madde ve malzeme Bin YTL 422.232 452.480 432.569 430.566 352.278 (78.288) (18) 
-Yan mamuller Bin YTL 62.137 78.177 3.548 1.910 1.305 (605) (32) 
-Mamuller Bin YTL 608.764 500.606 567.618 627.927 712.557 84.630 13 
-Ticari mallar Bin YTL 15.048 6.514 1.323 400 201 (199) (50) 
-Diğer stoklar Bin YTL 70.517 88.578 69.096 91.083 96.481 5.398 6 

Memur (Ortalama) Kişi 456 458 379 301 267 (34) (11) 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 4.775 5.125 4.161 3.094 2.642 (452) (15) 
İşçi (ortalama) Kişi 13.755 22.865 17.512 16.155 14.353 (1.802) (11) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 612.388 772.027 524.499 575.936 526.762 (49.174) (9) 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan tüm giderler Bin YTL 8.897 10.296 10.832 9.987 9.553 (434) (4) 
-Memur başına aylık ort. giderler YTL 1.574 2.481 2.582 2.765 2.982 217 8 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 60.697 69.106 74.426 66.191 60.506 (5.685) (9) 
-Sözleşmeli başına aylık ort.gider YTL 1.181 1.729 1.491 1.783 1.908 125 7 
-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 542.793 692.624 439.242 499.758 456.703 (43.055) (9) 
-İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.564 4.927 2.190 2.578 2.651 73 3 

Dönem kânna ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler Bin YTL 114.883 72.243 -
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 2.696.180 3.602.353 3.061.030 4.515.203 4.937.831 422.628 9 
GSYH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL 905.541 1.008.065 4.300.929 136.858 654.691 517.833 378 
GSYH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) Bin YTL 3.399.547 4.537.447 4.254.109 4.571.311 5.567.842 996.531 22 
GSYH'ya katkı alıcı fiyatlanyla Bin YTL 3.399.547 4.537.447 4.254.109 4.571.311 5.567.842 996.531 22 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 47,4 22,2 - -
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 43,2 12,7 - -
Ekonomik kârlılık % 12,2 6,7 - - -
Zararlılık % - 25,4 18 12 (6) (33) 
Faaliyet kân veya zaran (Konsolide) Bin YTL 333.127 308.480 (36.525) (304.175) 93.544 397.719 131 
Dönem kân veya zaran (Konsolide) Bin YTL 303.567 176.453 (468.420) (287.138) (315.024) (27.886) (10) 
Bilanço kân veya zaran (Konsolide) Bin YTL 306.900 273.527 (720.021) (870.066) (1.209.796) (339.730) (39) 
Füzyon: 
Dönem kân veya zaran (Füzyon) Bin YTL 61.411 42.457 (506.518) 82.691 (460.478) (543.169) (657) 
Bilanço kân veya zaran (Füzyon) Bin YTL 163.066 307.258 (506.518) (423.827) (980.644) (556.817) (131) 

*2002-2004 yıllarına ilişkin değerleri YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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Tekel sigarası satışlarının yurt içi piyasadaki pazar payı miktar olarak 1999 yılında % 
69,8, 2000 yılında % 69,6, 2001 yılında % 68,6 düzeyinde iken, 2002-2005 yıllarına ilişkin 
dönem içinde piyasada sert paket sigara markalarına yönelen yoğun talebin karşılanamayışı 
Tekel satışlarını miktar ve tutar olarak büyük ölçüde düşürmüş ve Tekel'in pazar kaybını 
hızlandırmıştır. Tekel sigara satışlarında 2002-2005 döneminde ortaya çıkan gerilemeler ülke 
genelindeki pazar payını büyük ölçüde düşürmüş, 2002 yılı başlangıcında % 68,6 olan pazar 
payı 2005 yılı sonunda % 38,6 oranına inmiştir. Tekel pazar payının inmesinde sert paket 
yetersizliği yanında satışlarda uygulanan ÖTV sisteminin Tekel sigaralarına karşı haksız 
rekabet oluşturması ve Tekel pazarlama politikasını yeterli düzeye getirilemeyişi birinci 
derecede etken olmuştur. 

Tekel sigara satışları miktar olarak 2005 yılında 41,2 bin ton iken 2006 yılı sonunda 
40,4 bin ton düzeyinde gerçekleşmesi Tekel'in pazar payındaki hızlı düşüşün durduğu 
izlenimini vermiştir. Ancak Tekel satışlarının 2007 yılı ilk altı aylık (Ocak-Haziran) verileri 
değerlendirildiğinde aylık satışların 2006 yılının aynı dönemine göre önemli düzeyde azaldığı 
bu nedenle yurt içi sigara piyasasındaki toplam pazar payının % 30 dolayına kadar indiği 
saptanmıştır. 

Netice olarak Haziran-2007 tarihindeki satış verileri değerlendirildiğinde Tekel'in 
2006 yılı sonuna göre pazar kaybında görünen durmanın gerçek durumu yansıtmadığı, başka 
bir anlatımla 2006 yılı içinde de pazar kaybının durmayıp önemli ölçüde devam ettiği ortaya 
çıkmaktadır. Tekel'in 2006 yılı sonundaki satışlarının miktar olarak 2005 yılı düzeyine 
yaklaşması esas olarak ek satış ücretinden yararlanmak isteyen toptan satıcıların fazla mal 
çekmelerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Ek satış ücreti nedeniyle gerçek ihtiyacının üstünde mal çeken toptan satıcıların bu 
eğilimi 2006 yılı sonu itibariyle Tekel sigara satış hacmine genişleme olarak yansımıştır. Ek 
Ücret Sistemi uygulamasının başlatıldığı Mayıs-2006 tarihinden itibaren gerçek ihtiyaçlarının 
üzerinde mal çeken toptan satıcılar bu ürünlerin büyük bölümünü bayilere satamamış bu 
sigaralar stoklarında kalmıştır. Piyasaya gerçek satış niteliğinde olan bayilere satış 
gerçekleşmeden toptan satıcıların Tekel'den sigaraları aldığında bu durumun Tekel açısından 
satış olarak değerlendirilmesi 2006 yılı sonuna göre satışlarda genişleme olarak görülmüştür. 

Ancak bu durum Tekel'in 2007 yılındaki aylık satışlarını % 50 düzeyinde düşmesine 
neden olmuştur. Başka bir anlatımla toptan satıcılar 2006 yılı içinde Tekel'den aldıkları 
mamulatın önemli bölümünü 2007 yılında ancak piyasaya verebilmiştir. Bu nedenle Tekel'in 
2006 yılındaki aylık satış ortalaması miktar olarak 3,4-3,9 ve 4,0 milyon kg düzeyinde 
gerçekleşmişken 2007 yılının ilk altı ayında belirtilen satış miktarlarının yansı gerçekleşmiş, 
örneğin Ocak-2007 ayında 2,9 milyon kg, Şubat-2007 ayında 3,6 milyon kg olan Tekel 
satışları Mart-2007 ayında 1,1 milyon kg düzeyine kadar inmiş, 2006 yılının Ocak-Mayıs 
döneminde 17,1 bin ton olan Tekel satışlan, 2007 yılının aynı döneminde (Ocak-Mayıs) 12,8 
bin ton'a inmiş böylece Tekel'in yurt içi sigara piyasasında Mayıs-2006 tarihinde miktar 
olarak % 38,5 düzeyinde bulunan pazar payı Mayıs-2007 tarihinde % 30,9 oranına inmiştir. 

Tekel'in yıllık pazar kaybının 2002 yılında % 12 ve 2003 yılında % 7 oranına kadar 
ulaşması piyasa talebinin yoğunlaştığı sert paket markalan yeterince üretecek makine 
kapasitesini geliştirememesinden kaynaklanmıştır. Diğer yandan sigara satışlanndaki Tekel'in 
uğradığı pazar kaybının 2004'de % 17 ve 2005 yılında % 19 gibi büyük oranlara çıkması sert 
paket kapasite yetersizliğinin devam etmesi yanında sigara sektöründe uygulanan ÖTV 
sisteminde yapılan değişikliklerin Tekel ürünleri açısından haksız rekabet yaratması ile birinci 
derecede etken olmuştur. Tekel'in 2002 yılından itibaren satışlannı etkilemeye başlayan sert 
paket kapasite sorunu 2006 yılı ikinci yarısından itibaren çözümlenmiş olmakla birlikte ÖTV 
sistemindeki diğer firma ürünlerine karşı Tekel sigaralanna yönelik haksız rekabet 
uygulamalannın devam etmesi 2006 ve 2007 yılında da Tekel satışlannı olumsuz etkilemeye 
devam etmiştir. 
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Tüm bunların yanında 2002 yılı başlangıcında % 68,6 olan pazar payının 2005 yılı 
sonunda % 38,6 oranına indikten sonra Mayıs-2007 itibariyle % 30,9 oranına kadar düşmesi 
pazarlama sisteminin işlevinin azalmasından kaynaklanmış bu konudaki yetersizlikler 
satışların ve pazar payının daha da gerilemesine yol açmıştır. 

Tekel'in satışlar üzerinden tahakkuk ettirilen ÖTV ve KDV gibi vergilerin de ilavesi 
ile oluşan gayri safı satış hasılatı incelendiğinde satışların parasal tutarının 2004 yılından 
itibaren önemli ölçüde gerilediği sigara satış miktarlanndaki ve pazar payındaki düşmenin 
hızlanması süreci içinde 2004 yılında toplam satışların 5,6 milyar YTL'den 4,5 milyar 
YTL'ye inerek % 24 oranında azaldığı, 2005 yılı satışlarının 3,9 milyar YTL düzeyine 
düşerek % 13 oranında daraldığı, 2006 yılı sonunda ise toptan satıcıların yukarda belirtilen 
mal çekimleri nedeniyle 4,8 milyar YTL düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür. Öte yandan 
yukarda belirtilen pazarlama sistemindeki yetersizlikler 2007 yılının birinci altı aylık dönemi 
toplam satışların, geçen yılın aynı dönemine göre % 18 oranında gerilemesine neden olmuş, 
böylece yurt içi sigara piyasasında Tekel satışlarının pazar payı Haziran-2007 tarihinde % 
30,9 düzeyine kadar inmiştir. 

Öte yandan Tekel'in toplam satışlar üzerinden tahakkuk ettirilen ÖTV ve KDV gibi 
vergilerin indirilmesi ile oluşan safi (net) satış hâsılatı esas alınarak yapılan analizde aynı 
olumsuz gidiş saptanmaktadır. 

Tekel'in safi satış hâsılatının 2004 yılında 937 milyon YTL'ye inerek % 28 oranında 
ve 2005 yılında 552 milyon YTL düşerek önceki yıla göre % 47 oranında daralması, sert 
kutudaki kapasite yetersizliği yanında yukarda açıklandığı üzere sigara sektöründeki ÖTV 
sisteminde yapılan yeni düzenlemelerin Tekel ürünleri aleyhine haksız rekabet yaratması 
Tekel satışlarının önemli düzeyde azalmasına yol açmıştır. Örneğin 2003 yılında Tekel'in 
toplam satışlan içindeki tahakkuk eden vergilerin oranı % 44 düzeyinde iken bu oranın 2004 
yılında % 57 düzeyine, 2005 yılında % 64 oranına, 2006 yılında ise % 59 ve 2007 yılının 
birinci altı aylık döneminde % 60 düzeyine çıkması ÖTV sisteminde yapılan yeni 
düzenlemelerin Tekel ürünlerine karşı haksız rekabetin boyutlannı vurgulamaktadır. En son 
durumda 2006 yılı sonundaki 915 milyon YTL net satış hâsılatının incelemelerin 
sürdürüldüğü Haziran-2007 tarihine göre 383 milyon YTL düzeyine kadar inmesi ÖTV 
sisteminde Tekel ürünlerine yönelik haksız rekabet uygulamasının devam etmesi yanında yurt 
genelindeki Tekel pazarlama sisteminin etkinliğinin giderek azalmasından kaynaklanmıştır. 

27.8.2004-25.7.2005 tarihlerinde yürürlükte kalan 2004/7792 sayılı Kararname 
döneminde piyasa talebinin ağırlığını oluşturan sert paket orta fiyatlı sigara pazannda sigara 
üreticisi diğer firmaların kendi markalanna daha az vergi tahakkuk ettiren ÖTV uygulamaları 
Tekel markalan karşısında haksız rekabet oluşturmuş, Tekel'e göre daha avantajlı duruma 
geçen sigara firmaları daha uygun satış fiyatlan ile pazar paylarını artırırken Tekel pazar 
kaybının 2004 yılında önceki yıla göre % 17 oranda büyüdüğü saptanmıştır. Diğer yandan 
27.8.2004 tarihinde uygulaması başlayan bu Kararname yerine 25.7.2005 tarihinde yürürlüğe 
giren 2005/9145 sayılı Kararname ise diğer sigaralarda ÖTV yükünü azaltırken sadece Türk 
tütününden üretilen sigaralann ÖTV yükünü artıran hükümler içermiştir. 

Belirtilen Kararname hükümlerinin yerli sigaralara karşı haksız rekabet oluşturması 
ile Türk tütününden üretilen sigara satışlarının büyük ölçüde etkilendiği, 2004 yılı sonunda 
25,1 bin ton düzeyinde gerçekleşen yerli sigara satışlan 2005 yılında % 29 oranında gerileyip 
17,7 bin ton'a inmiş aynı uygulama sonucu Tekel'in yerli sigara satışlan 2006 yılı sonunda 
13,4 bin tona düşerek yerli sigara satışları % 24 oranında azalmıştır. Netice olarak Tekel'in 
2001 ve Samsun 216 gibi sigaralanna karşı haksız rekabet oluşturan 27.8.2004-25.7.2005 
tarihleri arasında yürürlükte kalan Kararname Temmuz-2005 tarihinde sona ermekle birlikte 
bundan sonra yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararnamenin Maltepe, Samsun, Bahar gibi 
Türk tütününden üretilen yerli sigara satışlannda Önemli pazar kaybına yol açan haksız 
rekabet uygulamasını ortaya çıkarmıştır. 
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Netice olarak Tekel'in 2001 ve Samsun 216 gibi sigaralarına karşı haksız rekabet 
oluşturan 27.8.2004-25.7.2005 tarihleri arasında yürürlükte kalan Kararname Temmuz-2005 
tarihinde sona ermekle birlikte bundan sonra yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararname ile 
Maltepe, Samsun, Bahar gibi Türk tütününden üretilen yerli sigara satışlarında önemli pazar 
kaybına yol açan haksız rekabet 2006 yılında da sürmüştür. Öte yandan 2004 yılından bu 
yana ÖTV sisteminde Tekel ürünleri aleyhine ortaya çıkan haksız rekabetin giderilmesi YDK 
raporlarında vurgulanıp ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması önerilmişken, en son 
olarak bu konuda 13.Şubat.2007 tarihinde 2007/11674 sayılı Kararname hükümleri ve de 
Kasım-2007 tarihindeki yeni ÖTV düzenlemesi Tekel'in yerli sigaralar üzerindeki haksız 
rekabet oluşturan vergi yüklerini kaldırmamış aksine, Samsun, Maltepe gibi yerli sigaralann 
vergi yüklerini öncesine göre daha da artırmış, Şubat-2007 tarihli satış fiyatlarına göre vergi 
yükü kısa ürünlerde % 63, uzun ürünlerde % 74 oranına yükseltilmiştir. 

Üç yılı aşan süre boyunca 2003, 2004 ve 2005 yıllanna ilişkin YDK Denetim 
raporlannda değinilen Kararname hükümleri sonucu Türk tütününden üretilen sigaralar 
üzerinde yaratılan haksız rekabetin önlenmesi için Tekel A.Ş.'nin ilgili merciler nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulması önerilmesine karşın üç Kararname döneminde haksız 
rekabet uygulamasının devam etmesi konunun önemini ve boyutlarını vurgulamaktadır. 

Geçmiş yıllardan bu yana Tekel topluluğu içindeki sigara satışlanndan doğan faaliyet 
sonucu ağırlıklı olarak Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Bilançosunda tahakkuk ederken, 
2006 yılında bu durum değişmiş, sigara satış kârları pazarlama şirketi bilançosu yerine üretici 
şirket olan Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin bilançosunda tahakkuk ettirilmeye 
başlanmıştır. 

Bu yeni uygulama ile geçmiş dönemlerde bilanço kârlan 252 milyon YTL düzeyine 
kadar çıkan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 2006 yılı bilançosunda 34,1 milyon YTL 
kâr tahakkuk etmişken Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. bilançosunda 164 milyar 
YTL faaliyet kân doğmuştur. 

Anlaşıldığı üzere Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin geçmiş dönemlerde 
zararla yada küçük düzeyde kârla kapanan faaliyet sonuçlannın 2006 yılında büyük tutarlara 
ulaşması Tekel topluluğu içindeki kâr tahakkuku uygulamasının yeni esaslara 
bağlanmasından kaynaklanmıştır. 

Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.'nin 2004 yılında 635,6 bin YTL zararla 
kapanan ve 2005 yılında 10,2 milyon YTL kârla bağlanan faaliyet sonucu 2006 yılında 164 
milyon YTL kârla bağlanmıştır. 

Diğer yandan Tekel topluluğu içinde 2006 yılında başlatılan yeni uygulama ile üretici 
kuruluş olan Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş., ürettiği sigaraları pazarlama örgütü 
olan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'ye, öncesine göre daha yüksek fiyatla devrederken 
aynı zamanda sigara üretimine daha düşük fiyatla tütün verilmesi, Sigara Sanayii İşletmeleri 
ve Ticareti A.Ş. Bilânçosundaki 2006 yılı faaliyet kânnın büyümesine yol açmıştır. 

Belirtilen çerçevede bir önceki yıla göre tütün satış (devir) fiyatlan AG tütünlerinde 
2005 yılında % 15 oranında azalmışken, 2006 yılında tütün satış (devir) fiyatlan % 60 gibi 
çok daha büyük oranda azalmıştır. Aynı biçimde BG tütünleri satış fiyatları da 2005 yılında 
% 18 oranında azalmışken, 2006 yılında % 47 gibi daha büyük oranda düşmüştür. Kapa 
tütünleri satış fiyatında ise bir önceki yıla göre 2005 yılında % 22 oranında gözlenen düşme, 
2006 yılında % 40 oranını geçmiştir. 

Netice olarak geçmiş yıl uygulamalarından son derece farklı düzeyde yaprak tütün 
faaliyetleri bilânçosundaki faaliyet zarannı artınp Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 
faaliyet kârlannı önemli ölçüde büyüten bu uygulamanın Tekel topluluğu içindeki tütün ve 
sigara faaliyetlerini yıllara göre objektif biçimde değerlendirip analiz edecek en uygun tütün 
satış fiyatının belirlenmesi gerekmektedir. 
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Tekel topluluğu içinde başlatılan yeni uygulama sonucu Yaprak Tütün İşletmeleri ve 
Ticareti A.Ş. Bilançosu 2006 yılında büyük düzeyde zararla bağlanırken Sigara Sanayii 
İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. faaliyet kân önceki yıla göre 16,2 kat (% 1622 oranında) büyümüş 
ve aynca geçmiş dönemlerde 252 milyon YTL düzeyine kadar çıkan Sigara Pazarlama ve 
Dağıtım A.Ş. bilanço kârlan da 2006 yılında 34 milyon YTL düzeyine kadar inmiştir. 

Tekel rantabilitesinin artınlması doğrultusunda 2002 yılından itibaren piyasadaki 
talebin sert pakete yönelmesi ile Tekelin sert pakette yarattığı kapasite de göz önüne alınarak 
satışlarından yeterli rantabiliteyi sağlanması gerekmektedir. 

Bu sigaralarda önceki yıllarda devam eden sert paket kapasite yetersizliği sorunu 19 
Mayıs (Ballıca) ve Tokat Fabrikalarına yapılan yatırımlar ile 2006 yılının ikinci yarısından 
itibaren tamamen giderilmiş durumdadır. En son gelinen bu aşamada yaratılan ilave 
kapasitenin yeterli rantabiliteye dönüştürülmesi son derece önem kazanmıştır. 

19 Mayıs (Ballıca) ve Tokat Sigara Fabrikalannın en son durumda 32 bin ton düzeyine 
kadar ulaşan sert paket kapasitesinin Tekel'in konsolide faaliyet kârlılığına yıllık 600 milyon 
YTL dolayında katkı sağlayacak potansiyel yarattığı dikkate alınarak piyasa talebinin 
yoğunlaştığı orta fiyat grubundaki sert paket marka üretimlerinin artırılıp satışlannın 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan Tekel'in 94B050050 proje numarası ile yürüttüğü ve 20 milyon ABD 
dolan maliyete ulaşan Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme Yatınmlan ile ilgili olarak 
yatırım maliyeti 6 milyon ABD dolarına ulaşan geçici ve kesin kabul işlemlerinin hukuken 
sonuçlandırılmaması nedeniyle 2002 yılından bu yana çalıştırılmadan bekletilen ölü yatınma 
dönüşme riski her yıl giderek artan ve yüklenicinin eksik imalatlannın nasıl giderileceği dört 
yıldır belirlenemeyen Tuz Yıkama Tesislerinin en temel sorununu oluşturan taşıyıcı beton 
ayak temellerindeki çökme ve mamul stok sahasındaki sorunlan çözecek idari ve hukuki 
önlemlerin daha da geciktirilmeden alınması gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE 

Tekelin toplam çalışan personel sayısı 2005 yılında ortalama 19.550 iken 2006 
yılında 17.262'ye düşmüş personele yapılan toplama harcama ise 2005 yılında 575,9 milyon 
YTL iken 2006 yılında % 9 oranında azalarak 526,7 milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nin 2.6.2003 tarihli olur yazısında; Tekel Sigara 
Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Sigara Sanayii İşletmeleri ve 
Ticaret A.Ş.'ye, Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi'nin tüm hak ve yükümlülükleri ile 
Alkollü İçkiler Sanayii Ticaret A.Ş.'ye ve Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi'nin de ikiye 
ayrılarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Alkollü 
İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'ye dönüştürülmesi, anonim şirkete dönüştürülen 
müesseseler ile ilgili olarak Tekel tarafından imza altına alınan bütün sözleşmelerin de tüm 
edimleri ile birlikte yeni kurulan anonim şirketlere devredilmesi öngörüldüğünden değinilen 
müesseseler tasfiye edilip adı geçen A.Ş.'ler ile faaliyetlere devam edilmiştir. 

Öte yandan belirtilen çerçevede oluşturulan Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile 
Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ve Sigara Sanayii İşletmeleri A.Ş. Ana Statüsü 
ÖİB'ce 2.6.2003 tarihinde onanmış bu şirketlerin Ticaret sicilindeki tescil ve ilan işlemleri de 
Haziran-2003 tarihinde tamamlanmıştır. Netice olarak 1984 yılından bu yana Tekel topluluğu 
içinde Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi adı ile faaliyet gösteren ve Tekel topluluğu içinde 
üretilen tüm mamullerin yurt genelinde başmüdürlükleri kanalı ile pazarlayan müessesenin 
hukuki varlığı 5.6.2003 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten sonra Tekel topluluğunda 
üretilen sigara ve içki mamullerinin yurt genelinde dağıtımı için yukarda belirtilen iki ayrı 
A.Ş. görevlendirilmiştir. 
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ÖİB'nin Pazarlama ve Dağıtım Müessesesinin sigara ve alkol pazarlama olarak iki 
A.Ş.'ye ayrılması öngörülmekle birlikte belirtilen Müessese Sigara Pazarlama Dağıtım A.Ş. 
ismi altında eski fonksiyonlarını aynen sürdürmüş, sigara mamulleri yanında Tekel'in alkol 
ürünlerini yurt genelinde pazarlamaya devam etmiş yeni kurulan Alkollü İçkiler Pazarlama ve 
Dağıtım A.Ş. ise hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunmadan şekli düzeyde kalmıştır. Yeni 
kurulan Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım şirketinin % 100 sermayesi özelleştirilen 
Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne ait olduğundan Tekel'in alkol grubunun 
özelleştirilmesi sonucunda Pazarlama şirketi de Şubat-2004 tarihinde yeni sahibine devir 
edilmiştir. 

Diğer yandan Tekel'in 1984 yılından bu yana müessese hukuki statüsü ile faaliyetini 
sürdürdüğü Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi ile tuz üretimi ve 
satışlarının yürütüldüğü Tekel Tuz Sanayii İşletmeleri Müessesesinin tüzel kişilikleri sona 
erdirilmiş (Tekel A.Ş. Yönetim Kurulunun Nisan-2006 tarihli karan uyarınca) ve değinilen 
Nisan-2006 tarihinden itibaren yaprak tütün ve tuz üretim faaliyetleri Tekel A.Ş. Genel 
Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmeye başlanmıştır. 

Diğer yandan Tekel'in Sigara Sanayii İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin Adana, 19 Mayıs 
(Ballıca), Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikalannın varlıklarının özelleştirilmesi yolu ile 
satışına ilişkin 26.10.2007 tarihinden itibaren gazetelerde ihale ilanı yapılarak son teklif 
verme süresi 25.1.2008 olarak belirlenmiş daha sonra son teklif verme süresi 18.2.2008 olarak 
saptanmış, 23.2.2008 tarihinde yapılan açık artırma sonucunda 1.720 milyon ABD Doları ile 
eh yüksek artınmda bulunan British American Tobacco (BAT) firması lehine ihale 
sonuçlandırılmış olup bu konuda Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlan 
beklenmektedir. 

HI-MALİ BÜNYE 

Yukarıda açıklandığı üzere Tekel topluluğu içinde sigara satışlarından doğan 
konsolide faaliyet kân 2002 yılında 333,1 milyon YTL, 2003 yılında 308,5 milyon YTL 
düzeyinde gerçekleşmişken, ÖTV sisteminin Tekel aleyhine ortaya çıkardığı haksız rekabet 
sonucu konsolide faaliyet zaran 2004 yılında 36,5 milyon YTL olarak gerçekleşmiş, 2005 
yılında 304,2 milyon YTL faaliyet zaran oluşmuş, 2006 yılında ise sigara satışlanndan 93,5 
milyon YTL konsolide faaliyet kân doğmuş ve 2006 yılı konsolide kâr düzeyi 2002-2003 
dönemi faaliyet kârlanna göre % 70 dolayında azalma göstermiştir. 

Sigara satış kârlannın her yıl ağırlıklı bölümünü oluşturan ve blended biçiminde 
tanımlanan Tekel 2000-2001 ve Samsun 216 gibi orta fiyat grubunda yer alan sigara 
satışlanndaki faaliyet kârlannın azalmasından kaynaklanmıştır. Geçmiş dönemlerde yumuşak 
paket olarak satılan ancak 2002 yılından itibaren piyasa talebinin sert pakete dönmesine 
karşın bu konudaki kapasitesini zamanında yenileyemeyen Tekel değinilen sigaralardan son 
dönemde yeterli rantabiliteyi sağlayamamıştır. 

Örneğin 2000 yılında yumuşak paket Tekel 2000 sigarası satışlanndan 73,0 milyon 
YTL konsolide faaliyet kân sağlanmışken, 2005 yılında bu sigara satışlarından 15,9 milyon 
YTL faaliyet zaran doğmuş, 2006 yılında ise 33,1 milyon YTL konsolide faaliyet kârı 
oluşmuştur. Yumuşak paket Tekel 2001 sigarası satışlanndan ise 2000 yılında 48 milyon YTL 
faaliyet kân elde edilmişken, 2005 yılında bu sigara satışlarından 4,5 milyon YTL faaliyet 
zaran, 2006 yılında ise 11,9 milyon YTL faaliyet kân doğmuştur. 

Yukarıda birçok kez vurgulandığı üzere 2002 yılından itibaren piyasa talebin sert 
pakete yönelmesi sonucu bu sigaraların sert paket satışlanndan yeterli rantabilitenin 
sağlanması gerekmektedir. 
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Bu sigaralarda önceki yıllarda devam eden sert paket kapasite yetersizliği sorunu 19 
Mayıs (Ballıca) ve Tokat Sigara Fabrikalarına yapılan yatırımlar ile 2006 yılının ikinci 
yansından itibaren tamamen giderilmiş durumdadır. En son gelinen bu aşamada yaratılan 
ilave kapasitenin yeterli rantabiliteye dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Şirkete bağlı faaliyet gösteren 19 Mayıs (Ballıca) Sigara Fabrikasında Tekel'in 
piyasadaki pazar payını birinci derecede oluşturan sert paket Tekel 2001 sigarası gibi önemli 
markalar üretilmektedir. Bu sigara fabrikasında 2005 ve 2006 yıllarında yapılan yatınmlar 
sonucunda son yıllarda Tekel açısından sıkıntısı çekilen sert paket kapasite sorunu büyük 
ölçüde çözümlenmiştir. En son satın alınan ve Eylül-2006 tarihinde montajına başlanan ve 
Mayıs-2007 tarihi itibariyle test ve deneme üretimi devam eden iki makine ile fabrikanın sert 
paket kapasitesi üç vardiya esasına göre 25,5 bin ton düzeyine çıkmıştır. Aynı biçimde Tokat 
Sigara Fabrikası için Mayıs-2006 tarihinde ithal edilip montajına başlanan beş adet sert paket 
sigara makinesinin Mayıs-2007 tarihi itibariyle sürdürülen test ve deneme üretimi 
çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve değinilen projelerin kesin kabul işlemlerinin 
hukuken sonuçlandırılması beklenmektedir. Bu makineler ile birlikte Tokat Sigara Fabrikası 
sert paket sigara üretim kapasitesinin iki vardiya esasına göre 6,3 bin ton düzeyine Tekel'in 
toplam sert paket kapasitesinin de yıllık 32 bin ton düzeyine eriştiği görülmektedir. 19 Mayıs 
(Ballıca) ve Tokat Sigara Fabrikalan için yukanda vurgulandığı üzere Şirkete bağlı faaliyet 
gösteren 19 Mayıs (Ballıca) Sigara Fabrikasında Tekel'in piyasadaki pazar payını birinci 
derecede oluşturan sert paket Tekel 2001 sigarası gibi önemli markalar üretilmektedir. 
Tekel'in yurt içi piyasada satışa sunduğu sert paket Tekel 2001 sigarasının satışlan 2004 
yılında 7,6 bin ton iken 2005 yılında % 29 oranında artışla 9,9 bin ton'a, 2006 yılında ise % 
55 oranında artışla 15,4 bin tona ulaşılmıştır. Bu sigara satışlanndaki gelişme yukanda 
değinilen sert paket kapasite yatınmlan ile sağlanmıştır. 

Türkiye sigara piyasasında Tekel dâhil altı adet üretici firmanın toplam sigara satışları 
miktar olarak 2006 yılı sonunda 107,9 bin ton dolayında gerçekleştiği dikkate alınırsa 
değinilen Tekel 2001 sigarası yurt içi pazann tek başına % 14,2'sini oluşturmuştur. Diğer 
hiçbir üreticinin hiçbir markası piyasada bu düzeyde satış hacmine ulaşmış değildir. Değinilen 
sigara yanında orta fiyat grubu içinde yer alan Samsun 216 gibi sert paket markanın yeni 
yatırımlarla oluşturulan 32 bin tonluk kapasitede üretilip pazarlanması ile Tekel'in yıllık 
sigara faaliyet kârlannın 600 milyon YTL düzeyini aşacağı hesaplanmaktadır. 

Çünkü 19 Mayıs (Ballıca) Sigara Fabrikasında üretilen sert paket Tekel 2001 sigaranın 
2007 yılındaki satış fiyatları karşında en son Nisan-2007 tarihli birim maliyetleri 
incelendiğinde piyasada kalıcı talebi olan bu markanın yukanda belirtilen düzeyde Tekel 
faaliyet sonuçlanna katkı yapacağı anlaşılmaktadır. Çünkü değinilen sigaranın Nisan-2007 
tarihli paket başına birim maliyetleri incelendiğinde bu sigaranın; 

tütün hazırlama 15 YKr, sigara imal 5 YKr, sigara paket 5 YKr, ambalaj 1 YKr olmak 
üzere birim sınai maliyetinin 25 YKr ve Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. ve Tekel 
A.Ş. gider paylan ile birlikte faaliyet giderlerinin 3 YKr ve netice olarak paket başına birim 
ticari maliyetinin 28 YKr olarak tahakkuk ettiği hesaplanmaktadır. Mal bedeli olarak da 
tanımlanan 28 YKr birim ticari maliyete; 159 YKr Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 42 YKr 
Katma değer Vergisi (KDV), 19 YKr bayi satış kân, 5 YKr satış gideri, 3 YKr toptan satıcı 
ücreti eklendiğinde 2,29 YTL toplam paket başına maliye ulaşılmakta olup, bu sigaranın 2007 
yılındaki 2,75 YTL satış fiyatı karşısında paket başına 2,75 YTL - 2,29 YTL = 0,46 YTL 
dolayında faaliyet kân doğduğu anlaşılmaktadır. 

Yukanda vurgulandığı üzere Tekel'in yapılan yatınmlar sonucu 19 Mayıs (Ballıca) 
Sigara Fabrikasında 25,5 bin tonluk, Tokat Sigara Fabrikasında ise 6,3 bin ton olmak üzere 
toplam sert paket kapasitesi yıllık 31,8 bin ton düzeyine erişmiştir. Netice olarak bu 
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kapasitenin Tekel 2001 markası yanında Samsun 216 gibi piyasada talebi olan orta fiyatlı 
markalara yöneltilmesi durumunda fabrika birim maliyetlerine göre paket başına en az 40 
YKr dolayında faaliyet kân doğacağı dikkate alındığında 31,8 bin tonluk kapasitenin 
kullanılması ile 31.800.000. kg x 50 x 40YKr = 636 milyon YTL faaliyet kânnın doğacağı 
anlaşılmaktadır. 

İncelemenin yapıldığı 2006 yılında sert paket Tekel 2000 sigarası satışlarından 4,8 
milyon YTL, Tekel 2001 sigarası satışlanndan ise 61,9 milyon YTL faaliyet kârı elde edildiği 
dikkate alındığında son yıllardaki yatınmlar ile 32 bin ton sert paket kapasitesine ulaşan 
Tekel'in bu kapasiteyi piyasa talebine uygun orta fiyatlı sert paket markalara yöneltmesi 
durumunda yaratılan bu kapasitenin Tekel rantabilitesine katkısı açık olarak 
görülebilmektedir. 

Çünkü bu konudaki yeniden oluşan toplam 32 bin ton kapasitenin 25,5 bin tonu 19 
Mayıs (Ballıca) Sigara Fabrikasına aittir. Bu fabrikada üretilen sert paket Tekel 2001 sigarası 
satışlan 2006 yılı sonunda 15,4 bin ton'a ulaşmıştır. Başka bir anlatımla bu fabrikanın 25,5 
bin ton kapasitesinin 15,4 bin tonu Tekel 2001 sigarasına yönelmiştir. Samsun 216 ve diğer 
sert paket markalar ile mevcut 25,5 bin ton kapasitenin tamamının değerlendirilmesi halinde 
19 Mayıs (Ballıca) Sigara Fabrikasında bu fabrikanın üretim maliyetlerine göre yukanda yer 
alan veriler çerçevesinde 520 milyon YTL kâr potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Netice olarak 
belirtilen fabrikanın değinilen kapasitesini sert paket orta fiyat grubu markalarda 
değerlendirmesi son derece önem kazanmaktadır. 

Geçmiş yıllarda, her yıl yayımlanan Kararnameler ile kendisine görev olarak verilen 
destekleme yaprak tütün alımlarının finansmanının Tekel tarafından karşılanması nedeniyle 
Tekel ödemek zorunda olduğu bir kısım vergilerini erteleme yoluna gitmiştir. 4733 sayılı 
Yasa 2002 ürün yılından itibaren destekleme alımlarına son verilmiş olmakla birlikte geçmiş 
dönemlerdeki destekleme faaliyetlerinden doğan Tekel'in Hazine'den alacaklannın tam 
olarak ödenememesi sonucu Tekel'in mali yapısındaki olumsuzluklar 2006 yılında da devam 
etmiştir. Örneğin 2004 yılı sonuna göre Tekel'in Hazine'ye olan borç toplamı 397,5 milyon 
YTL karşılığında, Tekel'in Hazine'den alacaklan 527,7 milyon YTL düzeyinde iken 2005 
yılında 814,6 milyon YTL, 2006 yılı sonuna göre 977,0 milyon YTL düzeyine çıkmış 
Mayıs-2007 tarihine göre de 1.017 milyon YTL düzeyine yükselmiştir. 

Tekel Hazineden alacaklannın tamamını tahsil edemediğinden 2004 yılındaki 2.502 
milyon YTL'lik ÖTV tahakkukundan 2.332 milyon YTL'sini ödeyip 169,1 milyon YTL'lik 
ÖTV tutannı ödeyemediğinden erteleme yoluna gitmiştir. 2005 yılında ise Tekel Hazine'den 
alacaklarını tahsil edemediğinden vergi ertelemeleri devam etmiş finansman sıkıntısının 
aşılması doğrultusunda 8.2.2006 tarihi itibariyle Halk Bankasından 350 milyon YTL, 
Vakıflar Bankasından 350 milyon YTL ve Ziraat Bankasından 100 milyon YTL kredi 
kullanılmış 22.12.2005 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'nın oluru çerçevesinde 
sermayesinin 1,7 milyar YTL artınlarak 300 milyon YTL'den 2,0 milyar YTL düzeyine 
çıkanlması kararlaştırılmış bu çerçevede Özelleştirme İdaresi tarafından 5.12.2005 tarihinde 
gönderilen 18 milyon YTL'nin Ağustos-2005 tarihinde tahakkuk eden ÖTV ödemesinde 
kullanılmış ve Mart-2006 tarihine kadar devam eden 1,7 milyar YTL sermaye ödemelerinin 
geciken ÖTV tutarları ile yukanda değinilen bankalardan alınan kredi taksitlerinin 
ödenmesinde kullanılmıştır. Aynı durum 2006 yılında sürmüş yukarıdakilere ilaveten 
Denetim Raporunun Tedarik İşleri (Tütün Alımlan) bölümünde aynntılan ile açıklanıp 
değerlendirildiği üzere 5478 sayılı Yasa gereği Tütün alımları çerçevesinde 2006 yılında 
üreticiye 169 milyon YTL tütün bedeli 28 milyon YTL avans, 2007 yılında ise üreticiye 125 
milyon YTL tütün bedeli ödenmiş bu nedenle ÖTV ve KDV vergilerini ödemesinde ortaya 
çıkan finansal yetersizlik sonucu Tekel A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.2.2007 tarihli 
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toplantısında tütün alım ödemelerinin ve vergi borçlarının Tekel kaynaklarından 
karşılanamayacak bölümünün gecikme zammına meydan vermeden gecikme zammının aylık 
% 2,5, yıllık % 30 olması sebebiyle kamu bankalarından çok daha uygun bedelle % 18-% 19 
dolayındaki faiz oranlan ile 400 milyon YTL limitli kredi kullanılması karan alındığı Mart-
2007 tarihi itibariyle değinilen kredilerin kullanılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Yukandan bu 
yana yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında; 

Tekel'in 2004 yılı sonuna göre 527,7 milyon YTL tutanndaki Hazine'den 
alacaklannın 2005 yılı sonunda 814,6 milyon YTL'ye, 2006 yılı sonuna göre 977,0 milyon 
YTL'ye çıkarak Mayıs-2007 tarihine göre de 1.017 milyon YTL düzeyine yükseldiği ve 
finansman sıkıntısı nedeniyle teşekkülün yurt içi bankalardan kredi kullanıldığı dikkate 
alınarak Hazine'den alacaklannın tahsili için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması 
önerilir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Tekel sigara satışlannm yurt içi piyasadaki pazar payı miktar olarak 1999 yılında % 
69,8, 2000 yılında % 69,6, 2001 yılında % 68,6 düzeyinde iken, 2002-2005 yıllarına ilişkin 
dönem içinde piyasada sert paket sigara markalarına yönelen yoğun talebin karşılanamayışı 
Tekel satışlannı miktar ve tutar olarak büyük ölçüde düşürmüş ve Tekel'in pazar kaybını 
hızlandırmıştır. Tekel sigara satışlannda 2002-2005 döneminde ortaya çıkan gerilemeler ülke 
genelindeki pazar payını büyük ölçüde düşürmüş 2002 yılı başlangıcında % 68,6 olan pazar 
payı, 2005 yılı sonunda % 38,6 oranına inmiştir. Öte yandan Tekel sigara satışlannm miktar 
olarak 2005 yılında 41,3 bin ton iken, 2006 yılı sonunda 40,4 bin ton düzeyinde 
gerçekleşmesi Tekel'in pazar payındaki hızlı düşüşün durduğu izlenimini vermiştir. Ancak 
Tekel satışlarının 2007 yılı ilk altı aylık (Ocak-Haziran) verileri değerlendirildiğinde aylık 
satışların geçen (2006 ) yılının aynı dönemine göre önemli düzeyde azaldığı, bu nedenle yurt 
içi sigara piyasasındaki toplam pazar payının % 30 dolayına kadar indiği saptanmıştır. Netice 
olarak incelemelerin sürdürüldüğü Eylül-2007 tarihindeki en son satış verileri 
değerlendirildiğinde, Tekel'in 2006 yılı sonuna göre pazar kaybında görünen durmanın 
gerçek durumu yansıtmadığı, başka bir anlatımla 2006 yılı içinde de pazar kaybının durmayıp 
önemli ölçüde devam ettiği ortaya çıkmaktadır. Tekel'in 2006 yılı sonundaki satışlarının 
miktar olarak 2005 düzeyine yaklaşması esas olarak ek satış ücretinden yararlanmak isteyen 
toptan satıcıların fazla mal çekmelerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Ek satış ücreti nedeniyle gerçek ihtiyacının üstünde mal çeken toptan satıcıların bu 
eğilimi 2006 yılı sonu itibariyle Tekel sigara satış hacminde genişleme olarak yansımıştır. Ek 
Ücret Sistemi uygulamasının başlatıldığı Mayıs-2006 tarihinden itibaren gerçek ihtiyaçlannın 
üzerinde mal çeken toptan satıcılar bu ürünlerin büyük bölümünü bayilere satamamış bu 
sigaralar stoklannda kalmıştır. Piyasaya gerçek satış niteliğinde olan bayilere satış 
gerçekleşmeden toptan satıcıların Tekel'den sigaralan aldığında bu durumun Tekel açısından 
satış olarak değerlendirilmesi 2006 yılı sonuna göre satışlarda genişleme olarak görülmüştür. 
Ancak bu durum Tekel'in 2007 yılındaki aylık satışlannm % 50 düzeyinde düşmesine neden 
olmuştur. Başka bir anlatımla toptan satıcılar 2006 yılı içinde Tekel'den aldıkları mamulatın 
önemli bölümünü 2007 yılında ancak piyasaya verebilmiştir. Bu nedenle 2006 yılındaki aylık 
satış ortalaması 3,4-3,9 ve 4,0 milyon kg düzeyinde gerçekleşmişken, 2007 yılının ilk altı 
ayında belirtilen satış düzeyinin yansı gerçekleşmiş, Örneğin Ocak-2007 ayında 2,9 milyon 
kg, Şubat-2007 ayında 3,6 milyon kg olan Tekel satışlan Mart-2007 ayında 1,1 milyon kg 
düzeyine kadar inmiş, 2006 yılının Ocak-Mayıs döneminde 17,1 bin ton olan Tekel satışlan 
2007 yılının aynı döneminde (Ocak-Mayıs) 12,8 bin tona inmiş böylece Tekel'in yurt içi 
sigara piyasasında Mayıs-2006 tarihinde miktar olarak % 38,5 düzeyinde bulunan pazar payı 
Mayıs-2007 tarihinde % 30,9 oranına inmiştir. Netice olarak Tekel sigara satışlannda 
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2002-2005 dönemindeki hızlı pazar kaybının 2006 yılı sonunda yavaşlayıp durma noktasına 
yaklaştığı görünmekle birlikte toptan satıcılar tarafından 2006 yılı sonunda düşüşün durduğu 
izlenimi yaratıldığı, fakat fiili durumda pazar kaybının devam ettiği ve mevcut durumda 2002 
yılı başlangıcında % 68,6 olan pazar payı, 2005 yılı sonunda % 38,6 oranına inmişken, 2006 
yılı sonunda % 37,8 dolayında görünen pazar payının Mayıs-2007 itibariyle % 30 dolayına 
düştüğü anlaşılmıştır. 

Tekel'in yıllık pazar kaybının 2002 yılında % 12 ve 2003 yılında % 7 oranına kadar 
ulaşması piyasa talebinin yoğunlaştığı sert paket markaları yeterince üretecek makine 
kapasitesini geliştirememesinden kaynaklanmıştır. Diğer yandan sigara satışlanndaki Tekel'in 
uğradığı pazar kaybının 2004 yılında % 17 ve 2005 yılında % 19 gibi büyük oranlara çıkması 
sert paket kapasite yetersizliğinin devam etmesi yanında sigara sektöründe uygulanan ÖTV 
sisteminde yapılan değişikliklerin Tekel ürünleri açısından haksız rekabet yaratması ile birinci 
derecede etken olmuştur. 

Tekel'in 2002 yılından itibaren satışlannı etkilemeye başlayan sert paket kapasite 
sorunu 2006 yılı ikinci yarısından itibaren çözümlenmiş olmakla birlikte ÖTV sistemindeki 
diğer firma ürünlerine karşı Tekel sigaralarına yönelik haksız rekabet uygulamalarının devam 
etmesi 2006 ve 2007 yıllarında da Tekel satışlannı olumsuz etkilemeye devam etmiştir. 

Tüm bunların yanında 2002 yılı başlangıcında % 68,6 olan pazar payının, 2005 yılı 
sonunda %38,6 oranına indikten sonra Mayıs-2007 itibariyle % 30 dolayına kadar düşmesi 
yukanda değinilen pazarlama sisteminin işlevinin azalmasından kaynaklanmış bu konudaki 
yetersizlikler satışlann ve pazar payının daha da gerilemesine yol açmıştır. 

Tekel'in satışlar üzerinden tahakkuk ettirilen ÖTV ve KDV gibi vergilerin de ilavesi 
ile oluşan gayri safı satış hâsılatı incelendiğinde satışların parasal tutarının 2004 yılından 
itibaren önemli ölçüde gerilediği sigara satış miktarlarındaki ve pazar payındaki düşmenin 
hızlanması süreci içinde 2004 yılında toplam satışlann 5,6 milyar YTL'den 4,5 milyar 
YTL'ye inerek % 24 oranında azaldığı, 2005 yılı satışlannm 3,9 milyar YTL düzeyine 
düşerek % 13 oranında daraldığı, 2006 yılı sonunda ise toptan satıcıların yukanda belirtilen 
mal çekimleri nedeniyle 4,8 milyar YTL düzeyinde gerçekleştiği saptanmaktadır. Yukanda 
belirtilen pazarlama sistemindeki yetersizlikler 2007 yılının birinci altı aylık dönem içindeki 
toplam satışlan geçen yılın aynı dönemine göre % 18 oranında gerilemesine neden olmuş, 
böylece yurt içi sigara piyasasında Tekel satışlannm pazar payı Haziran-2007 tarihine göre 
% 30 düzeyine kadar inmiştir. 

Öte yandan Tekel'in toplam satışlar üzerinden tahakkuk ettirilen ÖTV ve KDV gibi 
vergilerin indirilmesi ile oluşan net satış hâsılatı esas alınarak yapılan analizde aynı olumsuz 
gidiş saptanmaktadır. 

Net satış hâsılatı dikkate alındığında reel anlamdaki büyümenin 2001 yılında sona 
erdiği gözlenmekte net satışların 2002 yılında 1,2 milyar YTL'den, 1,7 milyar YTL düzeyine 
çıkarak % 39 oranında artışı aynı yılda % 44,9 oranındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile 
değerlendirildiğinde net satış hâsılatında reel anlamda % 5,9 oranında daralma ortaya çıktığını 
vurgulamaktadır. Bu durum Tekel satışlanndaki pazar kaybının başlangıcına işaret 
etmektedir. Bu süreç içinde Tekel'in sert paket kapasite yetersizliği piyasa talebini Tekel 
yerine sert paket markalar üreten firmalara yöneltmiş, bu çerçevede Tekel'in net satışlan 2003 
yılında 1,3 milyar YTL düzeyine düşürerek, önceki yıla göre % 14 oranında gerilemiştir. 

Öte yandan Tekel satışlarının 2004 yılında 937 milyon YTL'ye inerek % 28 oranında 
ve 2005 yılında 552 milyon YTL düşerek önceki yıla göre % 47 oranında daralması kapasite 
yetersizliği yanında yukanda açıklandığı üzere sigara sektöründeki ÖTV sisteminde yapılan 
yeni düzenlemelerin Tekel ürünleri aleyhine haksız rekabet yaratması Tekel satışlannm 
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önemli düzeyde azalmasına yol açmıştır. Örneğin 2003 yılında Tekel'in toplam satışları 
içindeki tahakkuk eden vergilerin oranı 2003 yılında % 44,4 düzeyinde iken, bu oranın 2004 
yılında % 56,9 düzeyine, 2005 yılında % 64,3 oranına, 2006 yılında ise % 59,4 ve 2007 
yılının birinci altı aylık döneminde % 60,1 düzeyine çıkması ÖTV sisteminde yapılan yeni 
düzenlemelerin Tekel ürünlerine yönelttiği haksız rekabetin boyutlarını vurgulamaktadır. En 
son durumda 2006 yılı sonundaki 915 milyon YTL net satış hasılatının incelemelerin 
sürdürüldüğü Eylül-2007 tarihine göre 383 milyon YTL düzeyine kadar inmesi; ÖTV 
sisteminde Tekel ürünlerine yönelik haksız rekabet uygulamasının devam etmesi yanında yurt 
genelindeki Tekel pazarlama sisteminin etkinliğinin giderek azalmasından kaynaklanmıştır. 

Değinilen çerçevede 2004-2005 yıllarında sert paket makine kapasitesindeki 
yetersizliğin devam etmesi yanında sigara satışlarında ÖTV tahakkukunu içeren Kararname 
hükümlerinin Tekel ürünleri açısından haksız rekabete yol açıp Tekel ürünleri üzerine ek mali 
yük getirecek biçimde uygulanması özel sigara üreticilerinin satışlarını artırıp pazar paylarını 
büyütürken Tekel'in pazar payını 2004 yılında % 17, 2005 yılında ise % 19 gibi büyük 
oranlarda düşürmüştür. 

27.8.2004-25.7.2005 tarihlerinde yürürlükte kalan 2004/7792 sayılı Kararname 
döneminde piyasa talebinin ağırlığını oluşturan sert paket orta fiyatlı sigara pazarında sigara 
üreticisi diğer firmaların markalarına daha az vergi tahakkuk ettiren ÖTV uygulamalan Tekel 
markaları karşısında haksız rekabet oluşturmuş, Tekel'e göre daha avantajlı duruma geçen 
sigara fırmalan daha uygun satış fiyatları ile pazar paylanm artırırken, Tekel pazar kaybının 
2004 yılında önceki yıla göre % 17 oranda büyüdüğü saptanmıştır. Diğer yandan 27.8.2004 
tarihinde uygulaması başlayan bu Kararname yerine 25.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 
2005/9145 sayılı Kararname ise diğer sigaralarda ÖTV yükünü azaltırken sadece Türk 
tütününden üretilen sigaralann ÖTV yükünü artıran hükümler içermiştir. 

Belirtilen Kararname hükümlerinin yerli sigaralara karşı haksız rekabet oluşturması ile 
Türk tütününden üretilen sigara satışlarının büyük ölçüde etkilendiği 2004 yılı sonunda 25,1 
bin ton düzeyinde gerçekleşen yerli sigara satışlan 2005 yılında % 29 oranında gerileyip 17,7 
bin tona inmiş aynı uygulama sonucu Tekel'in yerli sigara satışları 2006 yılın sonunda % 13,4 
bin tona düşerek yerli sigara satışları % 24 oranında azalmıştır. Netice olarak Tekel'in 2001 
ve Samsun 216 gibi sigaralanna karşı haksız rekabet oluşturan 27.8.2004-25.7.2005 
tarihlerinde yürürlükte kalan Kararname Temmuz-2005 tarihinde sona ermekle birlikte 
bundan sonra yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararnamenin Maltepe, Samsun, Bahar gibi 
Türk tütününden üretilen yerli sigara satışlarında önemli pazar kaybına yol açan haksız 
rekabet uygulamasını ortaya çıkarmıştır. Belirtilen gelişmeler tüm ayrıntıları ile Tekel A.Ş. 
Genel Müdürlüğü'nün 2003, 2004, 2005 yıllan YDK Denetim Raporunda ayrıntılan ile 
açıklanıp değerlendirilmiştir. 

Yukarıda değinilen ve 27.8.2004-25.7.2005 döneminde yürürlükte kalan 2004/7792 
sayılı Kararname uygulamasının Tekel ürünleri üzerinde yarattığı haksız rekabet Tekel'in 
piyasadaki pazar payını ilk kez % 50'nin altına inmesine yol açmıştır. Değinilen Kararname 
uygulamasında Tekel'in 2003 yılındaki % 60,3 olan pazar payı 2004 yılı sonunda % 47,1 
oranına inmiştir. Aynca bu uygulamanın yurt içi sigara piyasasında Hazine tarafından tahsil 
edilen ÖTV tutarlarında aşağıda açıklanacağı üzere 2004 yılında aylık 69-73 milyon YTL , 
2005 yılı içindede aylık 73-108 milyon YTL gelir kayıplannın doğmasına yol açtığı 
hesaplanmıştır. 

Yurt içi sigara piyasasında sigara satışlanndaki ÖTV uygulamasında Ağustos-2004 
tarihindeki Kararname ile satış fiyatı üzerinden % 55 oranında tahsil edilen ÖTV, % 28 
oranına düşürülmüş ve aynca sigara üretiminde kullanılan şark tipi biçiminde tanımlanan 
yerli tütün oranlanna göre dört dilim üzerinden paket başına 35 YKr ile 1 YTL arasında 
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değişen ÖTV tahsili öngörülmüştür. Eylül-2004 tarihinde yapılan değişiklik ile de dört dilim 
üzerinden alınan sabit ÖTV tutarları üç dilim biçiminde yeniden düzenlenmiştir. 
Başlangıçtaki ÖTV düzenlemesinde sigara harmanındaki paket başına 1 YTL ÖTV öngörülen 
birinci dilimdeki % 24'e kadar olan Türk tütünü yada şark tipi (oriental tip) tanımı 
kapsamındaki tütün kullanımı oranı daha sonraki düzenlemede % 33'e, ikinci dilimde % 25-
% 49 sınırında 60 YKr ÖTV öngörülen oran daha sonra % 34-% 66 düzeyine yükseltilmiş ve 
paket başına 53,5 YKr vergi hesaplanmış ve üçüncü dilimde % 67-100 sınırında şark tipi 
tütün kullanımında paket başına 35 YKr ÖTV tahsili öngörülmüştür. 

Yapılan incelemelerde değinilen Kararnamede sigara harmanlanndaki Türk tütünü 
oranını artıranlara daha düşük vergi belirlenmesi çerçevesinde sert paket Tekel 2001 ve 
Samsun 216 gibi Tekel'in en çok talep edilen orta fiyat grubundaki sigaraların benzeri 
markalarını üreten rakip firmaların Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumuna başvurarak daha az ÖTV ödemelerine yol açan Türk tütünü kullanım 
oranlarını yükselttiklerini beyan ettikleri, bu kapsamda; 

-BAT firmasının 23.8.2004 tarihli başvurusunda Viceroy ve Pall Mail sigaralarındaki 
Türk tütünü kullanım oranını % 26 şeklinde, 8.9.2004 tarihli başvurusunda Viceroy'deki 
kullanım oranını % 34,7 şeklinde, 20.9.2004 tarihli başvurusunda Pall Mail sigarasındaki 
kullanım oranını % 34,7 şeklinde, 

-JTİ firması 21.9.2004 tarihli başvurusu ile Monte Carlo, Anadolu ve More 
sigaralarındaki şark tütün kullanım oranını % 36 şeklinde, 

-Philsa firması 28.9.2004 tarihli başvurusu ile Lark sigarasındaki Türk tütünü kullanım 
oranını % 35,5 şeklinde, 1.10.2004 tarihli başvurusunda Bond Street sigarasındaki tütün 
kullanım oranını % 67,1 şeklinde 4.10.2004 tarihli başvurusunda LM sigarasındaki şark tipi 
tütün kullanım oranını % 35,7 Muratti, Ambassador sigarasındaki tütün kullanım oranını da % 
35,2 şeklinde, değiştirdiklerini beyan ettikleri saptanmıştır. Yukanda vurgulandığı üzere 
firmalann öncesine göre da az ÖTV ödemelerine yol açan bu uygulama için Maliye Bakanlığı 
(Gelirler Genel Müdürlüğü) tarafından Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumuna yazılan 15.9.2004 tarihli yazıda "ÖTV Kararname uygulaması ile ilgili 
olarak üretilen sigaraların içerdiği şark tipi tütün oranlarına ilişkin beyanlann doğruluğunun 
ne şekilde kontrol edildiği, bunların değiştirilmesi halinde izlenen prosedür, sigaralann 
içerdiği tütünde veya sigara fiyatlannda yapılacak değişiklikler için izin mi alındığı, yoksa 
beyanla mı yetinildiği" konularında Kurum görüşünün istenildiği, Kurum tarafından 
değinilen bakanlığa yazılan 7.10.2004 tarihli yazıda ise; ÖTV düzenlemesinden sonra 
Kurumun uzmanlarınca yapılan değerlendirmede; sigara içerisindeki oriental ve yabancı 
menşeli tütün kullanım oranlannın sigaranın imalinden sonra tespitinin mümkün olmadığının 
belirtildiği, homojenize tütün içerisindeki oriental ve yabancı menşeli tütün kullanım oranları 
ile şişirilmiş tütünün menşei yapısının tespitinde yetkili tütün eksperleri tarafından üretim 
aşamasında mahallinde kontrole tabi tutulması suretiyle mümkün olabileceği firmalann sigara 
içeriğindeki tütün kullanım oranlarında yapacaklan değişikliği, Kuruma beyanla yetinmekte 
olup, aynı şekilde fiyat değişiklikleri konusunda da beyan usulünün geçerli bulunduğu 
hususlan bildirilmiştir. 

Yapılan incelemelerde ÖTV tahakkukunda sigara üreticisi firmalara paket başına 46,5 
YKr daha az ÖTV sağlayan kullandıkları yerli tütün harman oranlarının artırıldığına ilişkin 
beyanlarının oriental homojenize tütün ve oriental şişirilmiş tütün biçimine dayandırıldığı 
anlaşılmıştır. Oysa bu tütünlerin imal edildikten sonra menşeinin tespitinin olanaksız olduğu 
ve firma beyanları ile yetinilmekte olduğu başka bir anlatımla firma beyanlannın 
doğrulayacak bir sistemin bulunmadığı ve böylece tamamen Tekel markalan aleyhine haksız 
rekabet oluşturan firma uygulamalannın Eylül-2004 tarihinden bu yana belirtilen firmalann 
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satışlannı artınrken Tekel sigaralannın satışlannm gerilemesine pazar kaybının büyümesine 
yol açtığı görülmüştür. Yukarıda değinilen Philsa firmasının L&M, Bond Street, Muratti 
Chestirfıeld, Lark sigaralan ile BAT firmasının Viceroy ve Pall Mail, JTİ firmasının ise 
Anadolu, Monte Carlo, More sigaralarında daha yüksek oranda Türk tütünü kullanıldığı 
beyanı ile paket başına daha az vergi tahakkukunun yarattığı avantajı, satış fiyatlanna yansıtıp 
pazar payını artırdıkları gözlenmiştir. 

Sigara üretici firmaların daha fazla şark tipi tütün kullanım oranlannı içeren Eylül-
2004 tarihli beyanları çerçevesinde daha düşük vergi tahakkuku nedeniyle Hazine aleyhine 
olarak değinilen firmalann 2004 yılında paket başına sağladıkları 46,5 YKr avantaj Şubat-
2005 tarihli Kararname çerçevesinde 2005 yılında 55 YKr düzeyine yükselmiştir. Yukarıda 
değinilen Philsa firmasının L&M, Bond Street, Muratti sigaralan ile BAT firmasının Viceroy 
ve Pall Mail sigaralarının şark tütünü kullanımı ile ilgili artış oranlan beyanı çerçevesinde 
daha düşük dilimi içeren maktu vergi tahakkukunun Hazine açısından yol açtığı aylık vergi 
kaybının belirtilen sigaralann satış ortalamalarına göre Eylül/2004-Ocak/2005 döneminde 
aylık 69-73 milyon YTL'yi Şubat-2005 tarihinden sonraki dönemde ise aylık en az 73-108 
milyon YTL'yi bulduğu hesaplanmıştır. 

Yukanda açıklandığı üzere sigara üreticisi firmalar 2004 yılındaki ÖTV uygulaması 
ile Tekel markalan karşısındaki haksız rekabet oluşturan Tekel sigara markalarına göre paket 
başına 46,5 YKr daha az vergi ödemesine yol açan uygulamanın piyasada sağladığı daha 
uygun maliyet ve fiyat politikası ile satışlannı ve pazar paylannı artırmışlardır. Örneğin 
Philsa firmasının bu kapsamdaki L&M satışlan 2003 yılında 14,4 bin ton iken düşük vergi 
avantajının kullanılması ile 2004 yılı sonunda 18,4 bin tona yükselmiş ve firmanın sadece bu 
markasının Türkiye sigara piyasasındaki payı miktar olarak % 14,2 oranına çıkmıştır. Philsa 
firmasının Lark sigarası içeriği şark tütünü kullanım oranını artırdığı beyanı ile paket başına 
sağladığı 55 YKr daha az vergi tahakkuku uygulaması ile satış fiyatını 2,4 YTL düzeyinden 
2 YTL dolayına indirerek satışlarını artırırken Tekel markalarının piyasada payları küçülmeye 
devam etmiştir. 

Neticede Philsa'nin düşük vergi avantajını sağladığı L&M, Bond Street, Muratti 
Chestirfıeld, Lark sigaralannın Kararname öncesindeki 2 bin ton düzeyindeki aylık 
satışlannm belirtilen uygulama ile 3 bin ton düzeyini aştığı sonuçta Philsa firması pazar 
payının 2004 yılı sonunda % 32,3'den, % 38,1'e 2005 yılında ise % 42,5'e yükseldiği 
görülmüştür. 

Yine sigara içeriğinde daha yüksek şark tütünü kullanılması uygulaması kapsamında 
BAT firmasının Viceroy sigarası için 2005 yılında paket başına sağladığı 55 YKr daha az 
vergi yükünün sağladığı avantaj ile satış fiyatını 1,8 YTL'den 1,5 YTL'ye indirmesi sonucu 
Viceroy markasının 2004 yılındaki ortalama 306 ton olan aylık satışlannm 2005 yılında 850 
tona kadar çıktığı ve bu uygulama sonucu BAT firmasının pazar payını 2004 yılında % 1,4 
den, % 3,6 düzeyine, 2005 yılı sonunda ise % 7,9 düzeyine çıkardığı saptanmıştır. 

Netice olarak L&M, Bond Street, Muratti, Viceroy gibi markalar karşısında haksız 
rekabete uğrayan Tekel'in aynı fiyat gurubundaki Tekel 2000 ve 2001 gibi markalannın 
satışlan etkilenmiş, örneğin Tekel 2001 (Uzun) markası satışlan 2004 yılında bir önceki yıla 
göre 3,6 bin ton, Tekel 2000 markası satışları ise 2,3 bin ton azalmıştır. 

Piyasa talebine cevap verecek sert paket kapasitesinin artırılamaması yanında 2004 
yılında diğer sigara üreticilerinin Tekel markalan karşısında haksız rekabet oluşturan ÖTV 
uygulamalan pazar kaybını hızlandırdığından geçmiş yıllarda 300 milyon YTL düzeyine 
ulaşan Konsolide faaliyet kârlan 2004 yılından itibaren zarara dönüşmüş 2004 yılı Sigara 
Pazarlama ve Dağıtım Bilançosunda 43,4 milyon YTL, Tekel A.Ş. Konsolide Bilançosunda 
ise 36,5 milyon YTL faaliyet zarannın doğmasına yol açmıştır. Değinilen Kararname 
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uygulamasındaki diğer firmalann haksız rekabet uygulamaları sonucu satışları düşüp pazar 
kaybına uğrayan Tekel'in 2005 yılı Bilançosunda tahakkuk eden faaliyet zaran büyümüş, 
Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin 2005 yılı Bilançosunda 276,4 milyon YTL faaliyet 
zararının ve Tekel A.Ş. Konsolide Bilançosunda ise 304,1 milyon YTL faaliyet zararının 
doğmasına yol açmıştır. 

Sigara satışlanndaki ÖTV uygulamasında Eylül-2004 tarihinden başlatılan ve Tekel 
ürünleri açısından da haksız rekabet oluşturup Tekel pazar kaybını hızlandıran 2004/7792 
sayılı Kararnamedeki ÖTV sistemi yerine 27.7.2005 tarihinden itibaren 2005/9145 sayılı 
Kararname ile öngörülen yeni ÖTV sistemi de bu kez Tekel'in Türk tütününden ürettiği 
sigaralar üzerinde özel sektör sigaralarına göre haksız rekabet oluşturacak vergi yükünü 
ortaya çıkarmış, belirtilen yeni Kararnamenin uygulaması devam ettiğinden Tekel bilançolan 
üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. 

Temmuz-2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararname; sigaralardaki 
tütün harmanı oranına göre vergi tahakkuku sistemini kaldırmış, tüm sigaralara paket başına 
satış fiyatının % 58 oranında ÖTV tahakkuk ettirileceğini hükme bağlamıştır. Ancak 
Kararnamenin 4. maddesinde söz konusu verginin asgari tutannın 1,2 YTL'den az 
olamayacağı hükmüne yer verildiğinden diğer tüm sigaraların önceki uygulamaya göre 
ÖTV'den doğan vergi yükleri azalırken Tekel'in Türk tütününden ürettiği Maltepe ve Samsun 
sigaralarındaki vergi yükü önceye göre % 35-%38 oranında yükselmiştir. Bu konuya ilişkin 
yapılan analizlerde; 

-piyasada en büyük payı olan Philsa firmasının 2004 yılı sonuna göre satışları 6,7 bin 
tona ulaşan H/B Malrboro sigarasının 3,75 YTL satış fiyatı karşısında Kararname öncesi % 64 
olan ÖTV yükünün yeni Kararname sonucu % 6 oranında azaldığı, 

-Philsa firmasının 3,60 YTL fiyatlı Parliament sigarasında % 66 olan vergi yükünün 
yeni Kararname ile % 8 oranında azaldığı, 

-yine aynı firmanın sert paket grup içinde 15,2 bin ton satışları ile piyasadaki en büyük 
pazar payına sahip olduğu L&M sigaralannın 2,30 YTL ve 2,40YTL satış fiyatlan karşısında 
önceki uygulamada % 61-62 dolayında olan ÖTV yükünün yeni ÖTV Kararnamesi 
çerçevesinde % 4 oranında azaldığı, 

-Philsa firmasının sert paket orta fiyat grubu içinde yıllık 4,1 bin ton satışları olan 
Muratti sigarasının 2,60 YTL satış fiyatı karşısında % 79 olan vergi yükünün yeni Kararname 
uygulaması sonucu % 22 dolayında azaldığı, görülmektedir. Ancak değinilen Kararname 
sonucunda ise Tekel'in 22 bin tonluk satışları ile piyasada % 21 pazar payı bulunan 1,20 YTL 
satış fiyatlı kısa Samsun ve kısa Maltepe sigaralarındaki % 58 olan ÖTV yükünün % 38 
oranında arttığı satış fiyatı 1,30 YTL olan uzun Samsun ve uzun Maltepe sigarasının % 57 
oranındaki ÖTV yükünün de % 35 oranında fazlalaştığı, saptanmıştır. Öte yandan Tekel'in 
2004 yılında tamamı yerli tütün kullanarak üretimine başlayıp piyasaya sunduğu ve 2004 yılı 
sonunda 2,7 bin ton satış hacmine ulaşan Bahar sigarasının 1 milyon liralık satış fiyatı 
karşısında % 72 düzeyinde olan ÖTV yükünün yeni Kararname ile % 66 oranında artmış 
olduğu anlaşılmıştır. 

Esas olarak değinilen Kararname'nin yerli sigaralar üzerindeki haksız rekabetin yol 
açtığı pazar kaybı 2004 yılı YDK Tekel A.Ş. Denetim Raporunda vurgulanmış olup değinilen 
Raporda, Tekel açısından haksız rekabete yol açan 27.8.2004-25.7.2005 dönemindeki 
2004/7792 sayılı Kararname yerine, 25.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı 
Kararname diğer sigaralarda ÖTV yükünü azaltılırken Türk tütününden üretilen sigaralarda 
ÖTV yükünün öncesine göre % 38 oranında artırması ile yeni bir haksız rekabete yol açtığı 
vurgulanarak haksız rekabete yol açan Kararname hükümlerinin düzeltilmesi için ilgili 
merciler nezdinde girişimlerde bulunulması yolunda önerisi yer almıştır. 
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Kararname uygulaması ile birlikte 2004 yılı YDK Denetim Raporunda belirtilen 
olumsuz gelişmeler aynen ortaya çıkmış Türk tütününden üretilen sigaraların Kararname 
öncesindeki satış düzeylerine göre önemli pazar kayıplarına uğradıkları saptanmıştır. Tekel 
ürünlerinin diğer sigara üreticilerine karşı uğradığı haksız rekabet uygulamasının 
düzeltilmeden devam etmesi ve satışların azalıp Tekel bilançolarının zararla bağlanması 
üzerine 2005 yılı YDK Raporunda; 

"Tekel'in Türk tütününden ürettiği yerli sigaralann ÖTV yükünü öncesine göre % 38 
oranında artıran ve özel sektör sigaralanna göre haksız rekabet oluşturan 9145/2005 sayılı 
Kararname ile öngörülen yeni ÖTV sisteminin yürürlüğe girdiği 2005 yılında Maltepe, 
Samsun, Yeni Harman ve Bahar sigaralanndan oluşan yerli sigaralann Kararname öncesine 
göre önemli boyutta satış ve pazar kaybına uğratan Kararnamenin Türk tütününden üretilmiş 
sigaralar üzerinde yarattığı haksız rekabetin önlenmesi için Tekel A.Ş.'nin ilgili merciler 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması" önerilmiştir. Bu öneriye Tekel A.Ş. tarafından; 

"...özellikle % 100 yerli tütünden mamul oryantal tip sigaralarda diğerlerine oranla 
daha yüksek oranlı yüksek fiyat artışlarını gerektirmesi sonucu bu sigaralardaki pazar 
payında hızla gerileme gerçekleşmiştir. Bu durum ise dolaylı vergi yükünü taşıyan tüketicinin 
aleyhine olduğu gibi özellikle yerli tütün kullanımının göreceli olarak azalması nedeniyle 
Türk tütüncülüğünün geleceği olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır. ÖTV düzenlemesi ile 
ilgili husus 13.2.2006 tarih, 15/1445 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığına intikal ettirilmiştir." 

biçiminde yanıt verilmiş, değinilen konu ile ilgili öneri aynı zamanda Tekel'in 2005 
yılı Bilanço ve hesaplarını inceleyen KİT Alt Komisyonu Raporunda yer almıştır. 

Ancak Tekel'in yerli sigaralan üzerindeki değinilen Kararname ile ortaya çıkan 
olumsuzluk giderilmediğinden yerli sigaraların 2006 yılı satışlan etkilenmeye devam etmiş, 
2004 yılı sonunda 25,1 bin ton düzeyinde gerçekleşen yerli sigara satışları 2005 yılında % 29 
oranında gerileyip 17,7 bin tona inmişken aynı uygulama sonucu Tekel'in yerli sigara 
satışlan 2006 yılının sonunda 13,4 bin tona düşerek yerli sigara satışları 2005 yılına göre % 
24 oranında gerilemiştir. 

Netice olarak Tekel'in 2001 ve Samsun 216 gibi sigaralarına karşı haksız rekabet 
oluşturan 27.8.2004-25.7.2005 tarihlerinde yürürlükte kalan Kararname Temmuz-2005 
tarihinde sona ermekle birlikte bundan sonra yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararnamenin 
Maltepe, Samsun ve Bahar gibi Türk tütününden üretilen yerli sigara satışlannda önemli 
pazar kaybına yol açan haksız rekabet 2006 yılında da sürmüştür. Öte yandan 2004 yılından 
bu yana ÖTV sisteminde Tekel ürünleri aleyhine ortaya çıkan bu durum 13 Şubat 2007 
tarihinde 2007/11674 sayılı Kararname ile yapılan düzenleme de Tekel'in yerli sigaralar 
üzerindeki haksız rekabet oluşturan vergi yüklerini kaldırmamış aksine Samsun, Maltepe gibi 
yerli sigaralann vergi yükleri öncesine göre daha da artırmış Şubat.2007 tarihli satış 
fiyatlanna göre vergi yükü kısa ürünlerde % 63,1, uzun ürünlerde % 73,6 oranına 
yükseltilmiştir. 

Tekel'in Türk tütününden ürettiği sigaralar üzerinde özel sektör sigaralanna göre 
haksız rekabet oluşturan vergi yükü yeni Kararname uygulaması ile devam ettiğinden Tekel 
bilançoları üzerindeki olumsuz etkisi sürmüştür. 

Şubat-2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/11674 sayılı Kararname öncesinde 
2005/145 sayılı Kararnamede 120 YKr olan asgari vergi tutan, 140 YKr düzeyine 
yükseltilmiştir. Diğer tüm sigaralann önceki uygulamaya göre ÖTV'den doğan vergi yükleri 
azalırken Tekel'in Türk tütününden ürettiği Maltepe ve Samsun sigaralarındaki vergi yükü 
önceye göre % 40 dolayında artırılmışken, bu yeni Kararname ile bir kez daha % 17 
düzeyinde artınlmıştır. 
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Üç yılı aşan süre boyunca 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ilişkin YDK Denetim 
Raporlarında değinilen Kararname hükümleri sonucu Türk tütününden üretilen sigaralar 
üzerinde yaratılan haksız rekabetin önlenmesi için Tekel A.Ş.'nin ilgili merciler nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulması önerilmesine karşın üç Kararname döneminde de haksız 
rekabet uygulamasının devam etmesi konunun önemini ve boyutlarını vurgulamaktadır. 
Yukarıdan bu yana yapılan açıklama ve değerlendirmelerin ışığı altında; 

Tekel sigaralan üzerinde 27.8.2004-25.7.2005 döneminde haksız rekabete yol açan 
2004/7792 sayılı Kararname sonrasında yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararnamenin de 
Maltepe, Samsun ve Bahar gibi Türk tütününden üretilen yerli sigara satışlannda haksız 
rekabet oluşturup pazar kaybına yol açtığı, bu konuda 2003, 2004 ve 2005 yıllan YDK 
Denetim Raporlarında, Tekel ürünleri açısından ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesinin 
vurgulandığı en son durumda Şubat-2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/11674 sayılı 
Kararname hükümlerinin de Tekel ürünleri üzerindeki haksız rekabeti devam ettirdiği bu 
uygulama sonucu, Türk tütününden üretilen sigara satışlan 2004 yılı sonunda 25,1 bin ton 
düzeyinde iken, 2005 yılında % 29 oranında gerileyip 17,7 bin tona, 2006 yılı sonunda % 24 
oranında gerileyip 13,4 bin tona düştüğü, satışlardaki gerilemenin 2007 yılında da devam 
ettiği Ocak- Temmuz/2007 döneminde satışları 6,1 bin tona kadar inen yerli sigaraların 2006 
yılının aynı dönemine göre % 25 oranında azaldığı dikkate alınarak sektörde ÖTV 
sistemindeki maktu vergi tutarının sigara satış fıyatlanna göre tahsilini içerecek biçimde en 
son 2007/11674 sayılı Kararname hükümlerinin düzeltilmesi yolunda ilgili merciler nezdinde 
girişimde bulunulması önerilir. 

Öte yandan Tekel'in mali bünyesini önemli düzeyde etkileyen yaprak tütün alımları 
ile ilgili 23.3.2006 tarih ve 5478 sayılı Yasa'nın uygulaması ile ilgili olarak; 

-Tekel tarafından 2006 yılı ürünü kapsamında 151.411 adet ekiciden satın alınan 35,1 
bin ton tütünün büyük bölümünün sigara fabrikalannda kullanılmayıp geçmiş yıllardaki gibi 
düşük ihraç fiyatları ile satılmasından 75-90 milyon ABD Doları dolayında dış satım 
zararının doğacağının hesaplandığı dikkate alınarak; belirtilen dış satım zararının en düşük 
düzeye indirilmesi doğrultusunda Tekel aleyhine aracı firmalar lehine işleyen ve asıl ihtiyaç 
sahibi ithalatçılar ile doğrudan bağlantı kurulmasını engelleyen opsiyonlu tütün satımı sistemi 
uygulamasının tamamen kaldırılması, işlenmemiş tütün satımında ihracat fiyatlarının daha da 
düşmesine yol açan Tekel ile ihracat sözleşmesi imzalayan firmalann işlemlerinde başka bir 
firmayı yetkilendirmesi gibi uygulamaya yer verilmemesi, bu tür dış satımda satışa konu 
işlenmemiş tütünlerin imalat işlemine tabi tutulup nevi değiştirdiği KDV Yasası'nın 1 l/c 
maddesi uyannca işlem yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından işlenmemiş tütün dış 
satımındaki Tekel ihracat fıyatlannın daha da düşmesine yol açan uygulamaya son verilmesi 
ve bu çerçevede dış satım firmalarından ticari iş yeri adresi olarak İngiliz Virgin adaları 
adresini gösteren firmalar ile sözleşme düzenlenmemesine özen gösterilmesi, 

-Son iki yılda (2005-2006) Tekel'in ortalama tütün ihraç fiyatı 1,18 ABD $/kg ve 1,12 
ABD $/kg düzeyinde kalırken, özel sektör ihraç fıyatlannın 5,64 ABD $/kg ve 5,59 ABD 
$/kg düzeyinde oluştuğu, değinilen yetersiz ihraç fiyatlan karşısında Tekel'in tütün dış 
satımında kg bazında yaklaşık 2,5-3,0 ABD Dolan dış satım zararı tahakkuk ettiği destekleme 
bilançosunda tütün dış satımından doğan faaliyet zarannın 2005 yılında 86,1 milyon YTL 
iken, 2006 yılında 194,9 milyon YTL düzeyine çıktığı, Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti 
Müessesesi faaliyet zararının ise 62,4 milyon YTL'den 115,4 milyon YTL düzeyine çıktığı, 
bunlara ilaveten 5478 sayılı Yasa çerçevesinde 2007 ürünü için imzalanan tütün alım 
sözleşmeleri uyannca 2006 ürünün de olduğu gibi 75-90 milyon ABD Doları düzeyinde Tekel 
dış satım zarannın doğacağı dikkate alınarak; 
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-Tütün dış satımında yurt dışı piyasada kaybolan etkinliğin yeniden sağlanması, 
piyasaya ve fiyatlara hakim olabilecek pazarlama politikalarının geliştirilmesi bu çerçevede 
ithalatçı firmalarla direkt bağlantı kurularak dış satım fiyatlarının özel sektör ihraç fiyatlan 
düzeyine çıkarılması önemli ihraç potansiyeli bulunan 2004-2005-2006 ürün yılı gibi 
tütünlerinin stok maliyeti altında satılmaması, işlenmemiş tütün dış satımı sisteminin Tekel 
aleyhine olduğu, sürekli zarara yol açtığı gerçeği karşısında Tekel'in Eylül-2007 tarihine göre 
100 bin tonu aşan mevcut işlenmemiş tütünlerinin daha yüksek döviz kazancı ve katma değer 
sağlaması doğrultusunda bu tütünlerin dış satıma işlenmiş olarak sunulmasına çaba 
gösterilmesi bu amaçla değinilen tütünlerin Tekel'in en modern işleme teknolojisine sahip 19 
milyon ABD Dolan yatırım harcaması ile kurduğu İzmir/Balatçık Tesislerinde işleme 
programına alınması, işlenmemiş tütün ihraç fiyatlannın işlenmiş tütün ihraç fiyatlan içindeki 
işleme maliyeti göz önünde tutularak belirlenmesi gerekmektedir. 

V-YATIRIMLAR 

Yatınm Programında Kuruluşun yatınm faaliyetleri ile ilgili olarak; 

-Projelerin yatırım tutan 169,9 milyon YTL olup başlangıçtan itibaren %39 oranında 
66 milyon YTL gerçekleşme sağlandığı, 

-2006 yılında 90 milyon YTL olan ödeneğin son durumuna göre %70 oranında 63,4 
milyon YTL gerçekleşme sağlandığı, 

-Programda 3 adet devam eden, 3 adet yeni projenin yer aldığı, 

görülmüştür. 

Geçmiş yıllarda tamamlanan, Tekel'in 94B050050 proje numarası ile yürüttüğü ve 
20 milyon ABD Doları düzeyinde maliyete ulaşan Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme 
Yatınmlan işi nakdi ve fiziki olarak 2001 yılı sonunda tamamlanıp 2002-2003 üretim 
döneminde deneme çahştmlmasına karşın geçici ve kesin kabul yapılamadığı, konunun 
mahkemeye intikal ettiği ancak beş yıldan fazla süredir çalıştırılmayan tesislerin paslanma 
(korozyon) riski altında olduğu, bu nedenle hukuken sonuçlandınlmaması nedeniyle bu 
yatırım içinde 6 milyon ABD Dolan değerindeki Tuz Yıkama Tesislerinin 2003 yılından bu 
yana üretim dışı kalmaya devam ettiği, 2003 yılında yargıya intikal eden bu konunun uzun 
sürede karara bağlanacağı, devam edecek mahkeme sonucunun beklenmekte olduğu ancak 
değinilen tesisin Tekel tarafından çalıştırılıp çahştınlmayacağı konusunun mahkeme 
sonucunda belirlenemeyeceği dikkate alınarak tesislerin paslanma ve benzeri nedenlerden 
'Ölü' yatınma dönüşme riski olduğu dikkate alınarak, tesislerdeki paslanmayı giderecek 
bakım onanmın çalışmalannın bir an önce başlatılması ve tesislerin öncelikle işletmeye 
alınması için idari ve yasal tüm önlemlerin alınması, geçici kabul işlemlerindeki ilave güçler 
için enerji müsaadesi ve taşıyıcı sisteme ilişkin iki ana sorunun daha da gecikilmeden 
çözülmesi gerekmektedir. 

VI-MÜESSESELER, ANONİM ŞİRKETLER, BAĞLI ORTAKLIK VE 
İŞTİRAKLER 

Raporun yukarda yer alan bölümlerinde Tekel'e bağlı Müessese ve A.Ş.'ler 
hakkında gerekli açıklama ve değerlendirmeler yapılmış olup aşağıda bağlı ortaklık ve 
iştirakler değerlendirilmiştir. 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi: 

1974 Kıbns Banş Harekatı sonrası 14.5.1975 tarihinde Lefkoşe'de TEKEL'in % 51, 
K.K.T.C. Türk Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46,5, Eti Teşebbüslerinin % 2,5 
oranında iştirakleri ile kurulmuş, TEKEL tarafından tespit edilecek harmanlarla sigara 
yapılması ve bu sigaralann gerek Kıbns, gerekse dışanda satılması amacıyla kurulmuştur. 
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Harman ve Lüks Harman marka sigaralar üreten şirket, 1992 yılından itibaren İngiliz 
Blended sigara türü olan Most marka sigarasını tüketicilere sunmuştur. 1993 yılından itibaren 
de TEKEL 2000 sigarasını, kıyılmış tütünü Türkiye'den ithal etmek sureti ile fabrikada 
paketleyerek piyasaya vermiş aynı biçimde 1998 yılından itibaren Türkiye'den harmanlanmış 
ve kıyılmış tütün ithal edilmek suretiyle Best sigarası üretilip piyasaya sunulmuş ve yine 
Şubat-2003 tarihinden itibaren de Türkiye'den harmanlanmış ve kıyılmış tütün ithal edilmek 
suretiyle sert paket Tekel 2001 sigarası piyasaya verilmeye başlanmıştır. Fabrikada aynca 
Kıbrıs Türk Banş Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve K.K.T.C. Güvenlik Komutanlığı 
personeli için de sigara üretilmektedir. 

Şirket, Türkiye'deki vergisiz satış mağazalarına yaptığı özellikle her yıl giderek artan 
sert paket Tekel 2000 ve Tekel 2001 gibi sigara kapasitesinin artırılması amacıyla 9.7.2004 
tarihli Yönetim Kurulu karan ile MTS firmasından üç adet paketleme makinesi satın 
almıştır. 

Değinilen konu ile ilgili MTS Firmasının İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 
Tekel A.Ş. aleyhine açtığı 30.3.2006 tarihli dava dilekçesinde Tekel A.Ş.'ye vermiş olduğu 
830.400 EURO bedelli teminat mektubunun iadesini talep ettiği saptanmıştır. Netice olarak 
Denetim Raporunun 'Tedarik' bölümünde değinildiği üzere, Tokat Sigara Fabrikası için 2004 
yılında geçici ithali yapılan ancak Mayıs-2005 tarihinde satın alımından vazgeçilerek satıcı 
MTS firmasına iade edilmek üzere yurt dışı edilen makinelerin iade edilmesi ile gümrükler ve 
diğer kurumlar nezdinde yapılan harcamalar ile makinelerin alım sürecinde ortaya çıkan ve 
2004 yılı YDK Denetim Raporunda değinilen Tekel kayıplarının belirlenip tahsili yolunda 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 6.6.2006 tarih 73/08 sayılı İnceleme 
Raporu'nda da vurgulandığı üzere, Tokat Sigara Fabrikasında MTS Firması makinelerinin 
üretime geçmesi durumunda kullanılması için satın alman ancak makinelerin yurt dışı 
edilmeleri sonucu kullanım dışı kalan malzemeden baskılı ambalaj malzemesi ile light uç 
kağıtlannın Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şt'de değerlendirilmesi çalışmaları ile diğer 
malzemelerin Tekel sigara fabrikalarında kullanılmasının yakından izlenmesi değinilen 
malzemelerin kullanım işlemlerinin tamamlanmasından sonra MTS firmasından alınan 
teminat mektubunun geri verilmesi, gerekmektedir. 

Tabacs Turcs SA (İsviçre): 

TEKEL'in eski iştiraki olan TABACS TURCS SA Türk tütünlerinden sigara yaparak 
Avrupa'da pazarlamak amacıyla, 21.1.1949'da İsviçre'de Vevey kentinde kurulmuş, 2006 
yılında tasfiye süreci başlatılmıştır. Tekel'in yurt dışı şirketi Tabacs Turcs firmasının 
12.5.2006 tarihinde Genel Kurul toplantısında tasfiye işlemleri sonucunda oluşan ve Tekel 
A.Ş. tarafından sorumlu tasfiye memuruna 10.11.2006 tarihli yazılan konu edilen eksik havale 
işleminden doğan 11.142,19 CHF'nin talep edilmesi gider karşılığı olarak bloke edilen 20.000 
CHF'nin akıbetinin araştırılması ve de İsviçre'de ödenen 99.965,95 CHF verginin Kurumlar 
Vergisi Yasası çerçevesinde mahsup edilebilmesi için gerekli belgelerin sağlanması önerilir. 

J.T.I. Central Asia (R.J. Reynolds Tobacco Kazakistan Şirketi): 
Kuruluşun Kazakistan Cumhuriyeti'nin Shimkent şehrinde kurulmuş olan R.J. 

Reynolds Tobacco Kazakistan Şirketi'ne 530.000 Tenge karşılığı % 20 sermaye payı oranında 
iştirakine izin verilmesi, Devlet Bakanlığı'nın 14.6.1995 tarihli ve 0453 sayılı yazısı üzerine, 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 
17.7.1995 tarihinde kararlaştınlmış olup, 12.8.1995 tarih ve 22372 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 95/7121 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Değinilen 
Kararnamede; "...Tekel Genel Müdürlüğü'nün Kazakistan Cumhuriyeti'nin Shimkent 
şehrinde kurulmuş olan R.J Reynolds Tobacca Kazakistan Şirketine 10 milyon ABD Doları 
karşılığı % 20 sermaye payı oranında iştirakine izin verilmesi, Devlet Bakanlığı'nın 14.6.1995 
tarihli ve 0453 sayılı yazısı üzerine 233 sayılı KHK'nin 58. maddesine göre Bakanlar 
Kurulu'nca 17.7.1995 tarihinde karar verilmiştir .." denilmiştir. 
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Şirket, Magna Full Flavour, Magna Classic Wınston, Monte Carlo gibi uluslararası 
marka ve bir yerel sigara (Genghis Khan) üretmekte, şirket ayrıca Kazakistan Cumhuriyetinde 
satılmak üzere Russian Style sigarasının dış alımını yapmaktadır. 

Şirketin 1996 yılında 2,4 milyon ABD Doları olan bilanço kârı bu tarihten itibaren 
sürekli dönem zararlarına dönüşmüş ve 1997 yılında 709 bin ABD Doları, 1998 yılında 
9.878.000 ABD Dolan, 1999 yılında 11.896.000 ABD Dolan ve 2000 yılında 14.293.000 
ABD Doları Dönem zararı tahakkuk etmiştir. 2000 yılında yeniden yapılanma giderleri 
altında yapılan harcamalann 11.683.000 ABD Doları gibi büyük düzeyde gerçekleşmesi 
dönem zararını büyütmüş 2001 yılında ise bu tür gider kaydı olmadığından dönem zararı 
1.720.000 ABD Doları düzeyine inmiş, 2002 yılı dönem zararı ise bir önceki yıla göre % 59 
oranında artarak 2.740.000 ABD Doları düzeyine çıkmış, 2003 yılında bu zarar 5.558.000 
ABD Dolan düzeyine çıkarak önceki yılın iki katı oranında artmış, 2004 yılında da 2,8 
milyon ABD Doları düzeyinde dönem zaran oluştuğu, 2005 yılındaki 2,4 milyon ABD Dolar 
dönem zararının 2006 yılında 2,9 milyon ABD Doları düzeyine çıktığı görülmüştür. 

Mali yapıdaki bu olumsuzluk sürekli oluşan yıllık zararlar ve şirketin önemli düzeye 
ulaşan borçlanndan kaynaklanmıştır. Şirketin toplam borçları 2005 yılında 28,1 milyon ABD 
Dolan olan borçları 2006 yılında da yine aynı düzeyde 27,4 milyon ABD Doları düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Öte yandan Deloite Touche Bağımsız Denetim firmasının şirketin 2002 yılı 
faaliyetleri ile ilgili düzenlediği raporda da şirketin dönem zararlan ile ilgili olarak benzer 
değerlendirmeler yaptığı anlaşılmıştır; "Şirket 31. Arahk.2002 tarihinde sona eren yıl içersinde 
net 2.740 bin ABD Dolan zarara uğramıştır. Şirketin faaliyetlerine devam etmesi şirket 
sahiplerinin mali desteğine bağlıdır" biçiminde görüş bildirdiği saptanmıştır. Şirket mali 
yapısı konusunda belirtilen olumsuz görüş 2003 yılında da doğrulanmış şirket dönem zararı 
2,7 milyon ABD dolanndan 5,5 milyon ABD Dolanna çıkmıştır. Netice olarak Tekel'in bu 
iştiraki ile ilgili zararının ve kaynak kaybının artarak devam edeceği kesinlik kazandığından 
önceki yıllar denetim raporlarında vurgulandığı üzere bu durumun önlenmesi konusunda 
daha da gecikilmeden gerekli önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir. 

Tekel'in şirketteki % 20 hissesinin geleceği konusunda JTİ Central Asia Şirketi'nin 
Kazakistan'da yaptığı 17.4.2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tekel'in 10 milyon 
ABD Dolar maliyetli hisseleri için 2 milyon ABD Doları'nın önerildiği ve görüşmelerin 
belirtilen 2 milyon ABD Doları çerçevesinde sonuçlanacağı çünkü değinilen yönetim kurulu 
toplantısında bu tutann Tekel temsilcisi tarafından uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. Aşağıda 
açıklandığı üzere mevcut bilançolarına göre aktif tutarı eksi kalıntı verdiğinden maddi duran 
varlıklarının değerlendirilmesi ile % 20 hissenin ABD Dolan bazında fiyatı hesaplanmıştır. 
Ancak 17.4.2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında şirket kayıtlarındaki karışıklık bir 
kısım belgelerin temin edilmesindeki zorluk şirketin gerçek aktif ve pasif hesaplarının 
belirlenmesini güçleştirmektedir. Firmanın sigara üretimi yanında şekerleme faaliyetini içeren 
muhasebe sisteminin işletme ve yatırım hesaplarına kadar kesin ayırımı sağlıklı biçimde 
yapmadığı denetim raporlanna ve Yönetim Kumlu kararlarına yansımıştır. Netice olarak bu 
durumun Tekel'in 10 milyon ABD Dolan satın alma maliyeti olan % 20 hissesinin 2 milyon 
ABD Doları bedelle elden çıkarılmasının gerekçesi yapılmadan, Tekel'in bu ortaklık payının 
en az zarar edecek biçimde elden çıkanlması doğrultusunda girişimlerde bulunması 
gerekmektedir. Bu çerçevede sağlıklı kayıtlan oluşturulmayan şirketin tüm aktif ve pasif 
hesaplannın gerçek değerleri de dikkate alınarak bir hesaplama yapılması 17.4.2007 tarihli 
Yönetim Kurulu Kararında olduğu gibi şirketin sadece maddi duran varlıklarının değil, 
şirketin makine ve üretim kapasitesi ile pazar payı da dikkate alınıp değerlendirilip ona göre 
Tekel'in % 20 hissesinin fiyatlandırmasının yapılması gerekmektedir. Yukarda değinilen 
Yönetim Kurulu kararında kayıt ve belgelerin karışık ve sağlıksız olduğunun vurgulanması 
karşısında şirketin defter değerinin yanında maddi duran varlıkları yanında üretim ve satış 
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hacmi kapasitesi piyasadaki sigara markalan ve pazar paylan gibi maddi olamayan unsurlar 
da gözeten şirketin Rayiç değerinin (Piyasadaki satış fiyatı) bulunması, Tekel'in % 20 hisse 
payının buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlardan başka Tekel'in bu ortaklık 
payının satışı için 4046 Sayılı Yasa uyannca Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınmış 
değildir. Bu nedenle belirtilen satış işlemlerinin özelleştirme uygulamalannı düzenleyen 4046 
Sayılı Yasa çerçevesinde yürütülmesi doğrultusunda Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'nin 
alınması zorunlu görülmektedir. 

Kazakistan Cumhuriyet'inde 1995'de kurulan JTİ Central Asia Şirketindeki Tekel'in 
% 20 payının 2 milyon ABD Dolan karşılığında elden çıkarılması önerisinin 17.4.2007 
tarihli JTİ Central Asia Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldüğü dikkate alınarak Tekel'in 
10 milyon ABD Doları maliyeti olan bu ortaklık payının en az zarar edecek biçimde elden 
çıkanlması doğrultusunda, JTİ Central Asia Şirketindeki Tekel ortaklık payı satış bedelinin 
şirketin sadece maddi duran varlıklanna göre değil üretim ve satış hacmi, makine kapasitesi, 
sigara markalan ve pazar payı gibi unsurlan da içeren rayiç bedeline hesaplanmasına 
çalışılması ve değinilen % 20 ortaklık payının satışı işlemlerinin 4046 sayılı Yasa 
çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Reytek Tütün Sanayii ve Ticaret A.Ş.: 

Blended sigara üretiminde kullanılan Virginia-Burley tütününün Türkiye'de 
yetiştirilmesi ve işlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Reytab Tütün Sanayii ve Ticaret 
A.Ş.'ye Tekel'in 4.750.000 USD karşılığı % 48 sermaye payı oranında iştiraki Yüksek 
Planlama Kurulunun 9.12.1997 tarih ve 97/T-87 Sayılı Karan ile uygun bulunmuştur. 

Tekel'in bu ortaklık ile ilgili sermaye payının R.J.Reynolds Tobacco firmasına yada 
bu firmanın belirlediği bir yaprak tütün şirketine sermaye payına eşit değerde tütün teslimatı 
ile ödeneceği 3.3.1997 tarihli sözleşme ile kararlaştırılmıştır. Tekel'in ortaklığa katılımı 
sonucu ortaklığın ismi REYTEK olarak değiştirilmiştir. R.J.R. Tobacco International firması 
bu ortaklığa ilişkin hisselerini 1999 yılında Japon Tobacco firmasına satmıştır. Tekel 
iştiraklerinden 2006 yılında REYTEK Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılı 
Bilançosunda 3.656.549 YTL dönem kârı, J.T.I. Central Asia bilançosunda ise 4.203.865 
YTL dönem zarar tahakkuk etmiştir. 

VII- ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere 
gündemde kalması kararlaştırılmıştır: 

1-Tekel Ankara Başmüdürlük İdare ve Ambar ve Genel Müdürlük Binası inşaatıyla 
ilgili olarak; 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda tespit edilen 74,5 milyon YTL fazla ödemede 

-Görevlerini kötüye kullanmak ve görevi ihmal etme fiillerinden dolayı, çeşitli 
kademedeki Kuruluş mensubu 30 kişi hakkında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda 
belirtildiği üzere Genel Müdürlükçe soruşturma yapılması, 

-1 . Kısım işe ait kesin hesaplar 2003 yılında idareye verilmiş ve henüz onaylanmamış 
olup, 2. Kısım işe ait kesin hesaplar ise 5.2.2007 tarihli müteahhit firma dilekçesi ekinde 
toplam 135 klasör olarak idareye verilmiş olup kesin hesabın bir an önce yapılması, 

-Kesin hesap neticesinde tespit edilen fazla ödemelerin müteahhitten tahsili amacıyla 
Kuruluşça hukuki işlemlerin başlatılması, 
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2- İstanbul'un her bir ilçesinin, nüfus ve tüketim potansiyeli olarak Türkiye'nin çoğu 
ilinin üzerinde bulunmasına karşın Tekel pazarlama sisteminde her bir ilde ortalama en az 
beş adet toptan satıcı görevlendirilmişken, İstanbul'un en büyük 11 ilçesinin tek bir firmaya 
(GÜN-BAK) verilmesi ile piyasa potansiyelinden yeterince yararlanacak pazarlama 
sisteminin kurulmadığı, yıllar itibariyle satış kotalarını dolduramayan ve taahhüdünü yerine 
getirmeyen firmaya sözleşmesindeki yaptırımların uygulanmadığı, bu durumun Tekel'in 
pazar kaybına yol açtığı, firma usulsüz işlemlerinin geçmiş yıllardan bu yana YDK Denetim 
Raporlarında yer aldığı, 1.12 2005 tarih 125 sayılı Yönetim Kurulu Kararında ve 2005 yılı 
YDK Raporunda da taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın Güngören ve Avcılar İlçesi 
sözleşmelerinin yenilenmeyip, bu bölgelerde yeniden ihaleye çıkılması vurgulanmasına 
karşın, ihalenin bir yıl gecikmeden sonra Ocak-2007 tarihinde ancak gerçekleştirildiği, 
firmanın da faaliyetini sürdürmeye devam ettiği ayrıca değinilen iki ilçenin Ocak-2007 
tarihinde yenilenen ihalesinde GÜN-BAK firması ortaklarının yakınlarının kurdukları 
şirketlerin hileli ve muvazaalı yolla Güngören ve Avcılar ilçelerinin toptan satıcılık 
hizmetlerini yeniden üstlendiklerinin anlaşıldığı, bu durum tüm ayrıntıları ile Tekel Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 15.6.2007 tarih ve 14-22 sayılı Teftiş Raporu ile 
saptandığından bununla ilgili Tekel A.Ş. Hukuk Müşavirliği tarafından Temmuz-2007 
tarihinde açılan ceza davasının yakından izlenmesi yanında, firma hakkında Tekel Toptan 
Satıcılar Yönetmeliği'nin bu konuya ilişkin 18. maddesinin daha da geciktirilmeden 
uygulanması. 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- TOBB'ye devredilen Ankara'daki Başmüdürlük İdare Ambar ve Genel Müdürlük 
Binasından dolayı yüklenicileri adına, söz konusu binaların devir işleminden sonra müteahhit 
firmanın borçlarıyla ilgili olan ve Tekel tarafından yapılan 1.755.519,41 YTL ve 317.769 
Avro ödemenin esas olarak, Tekel yükümlülüğünden kaynaklanmadığı, firmanın teminat 
mektubundan tahsil edilen bu ödemeler için 3095 sayılı Yasa'ya göre ticari işlerde 
uygulanması gereken faiz oranı uygulanmadığından yaklaşık 154 bin YTL eksik faiz 
tahakkuk ettirildiği, bu ödemelerin Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna göre 74,5 milyon 
YTL borçlu olan yüklenicinin Tekel'de mevcut Teminat Mektuplarından tahsili yoluna 
gidilmesi, firma üzerinde Tekel alacağının 2,5 milyon YTL dolayındaki kısmının güvencesiz 
kalmasına yol açtığı da dikkate alınarak Tekel A.Ş. Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi 
gerekirse soruşturulması, 

2- Tekel'in 2004 yılı sonuna göre 527,7 milyon YTL tutanndaki Hazine'den 
alacaklannın 2005 yılı sonunda 814,6 milyon YTL'ye, 2006 yılı sonuna göre 977,0 milyon 
YTL'ye çıkarak Mayıs-2007 tarihine göre de 1.017 milyon YTL düzeyine yükseldiği ve 
finansman sıkıntısı nedeniyle teşekkülün yurt içi bankalardan kredi kullanıldığı dikkate 
alınarak Hazine'den alacaklannın tahsili için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması, 

3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Tekel A.Ş.'nin idare ve destekleme tütün stoklannın sigara fabrikalan ve 
markalarının özelleştirilmesi sonrası yeni alıcısına indirimli fiyatlar ile satışını içeren 5 Nisan 
2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/11863 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı'nın uygulaması ile ilgili olarak; 

-Kararname hükümlerinde yer almayan tütün iç satış fiyatlan esas alınarak 
oluşturulan indirimli fiyatlann hesaplanma biçiminin Kararname hükümlerine aykırı olması 
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yanında Tekel aleyhine sonuç doğuracağı, Tekel'in dünya piyasalannda her zaman yeterli 
ihraç fiyatına sahip yeni yıl ürünlerinin eski yıl ürünleri ile aynı kapsamda 
değerlendirilip yeni yıl ürünlerine de Kararnamede öngörülen % 70 azami oranın 
uygulanmasının Tekel kayıplannı büyüteceği, belirtilen şartlar ile satış işleminde kg başına en 
az 2,5 Avro Tekel kaybının ortaya çıkacağı, 

-İmzalanan Mayıs-2007 tarihli Sözleşmede dünya piyasasında yeterli fiyatla alıcısı 
bulunan Tekerdeki stok maliyeti ortalama 3,72-3,80 Avro/kg düzeyindeki 2005 ürünü Ege 
AG tütünlerinin sigara fabrikalannın özelleştirilmesi sonrasındaki yeni alıcıya 1,23 Avro/kg 
fiyatla satışının öngörülmesinin Tekel kayıplannı büyüteceği, aynı 2005 ürünü tütünlerin 
diğer bir kısmı için Eylül-2007 tarihinde yurt dışı alıcılar ile 2,64 Avro/kg düzeyinde ihraç 
fiyatlan ile dış satım bağlantısının yapıldığının saptandığı, sonuç olarak mevcut durumda bu 
tütünleri en azından 2,64 Avro/kg fiyatla satabilecek olan Tekel'in sigara fabrikalarının 
özelleştirme sonrası alıcısına aynı tütünleri 1,23 Avro/kg fiyatla verilmesi için sözleşme 
imzalamasının Tekel zararına sonuçlanacağı, 

-Kararnamede bu yönde herhangi bir hüküm mevcut değilken 2010 yılı sonuna 
kadar özelleştirme sonrası alıcıya indirimli fiyatla tütün satılmasının öngörülmesinin 
Kararname hükümlerine uygun düşmediği bu çerçevede söz konusu tütünlerin üç yıl müddetle 
alıcı adına bekletilmesi başka bir müşteriye pazarlanamamasının Tekel aleyhine 
durum yaratması yanında ayrıca 72,6 bin ton tütünün üç yıl içinde en az 30 milyon ABD 
Dolan düzeyindeki bakım giderinin Tekel tarafından karşılanmasının Kararname hükümlerine 
aykın olacağı, 

-Diğer yandan bu uygulamada indirimli fiyatlar, Avro bazlı hesaplanırken son dört 
yıllık dönem içindeki en yüksek döviz fiyatının esas alınmasının Tekel zararının büyümesine 
yol açacağı ve tamamen Tekel aleyhine işleyen tütün satışı gerçekleştirilmeden oluşturulan 
fiyat hesaplama biçiminin rasyonel hiçbir gerekçesinin bulunmadığı, 

-Yukanda değinilen Mayıs 2007 tarihli Tütün Satışına Esas Opsiyonlamaya Dair 
Sözleşme hükümlerine göre Tekel zarannayol açacak 17.5.2007 tarih ve 126 sayılı Yönetim 
Kurulu Karan ile onaylanan Tütün Satışına Esas Opsiyonlamaya Dair Sözleşme 
hükümlerinin bu sözleşmenin 8. maddesi hükümleri dikkate alınarak gözden geçirilmesi 
ve tütün satış fıyatlannın Bakanlar Kurulu Karan hükümlerine uygun olarak ve Tekel 
kayıplarını giderecek biçimde yeniden düzenlenmesi, 

2- Tekel sigaralan üzerinde 27.8.2004-25.7.2005 döneminde haksız rekabete yol açan 
2004/7792 sayılı Kararname sonrasında yürürlüğe giren 2005/9145 sayılı Kararnamenin de 
Maltepe, Samsun ve Bahar gibi Türk tütününden üretilen yerli sigara satışlannda haksız 
rekabet oluşturup pazar kaybına yol açtığı, bu konuda 2003, 2004 ve 2005 yıllan YDK 
denetim raporlannda, Tekel ürünleri açısından ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesinin 
vurgulandığı en son durumda Şubat-2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/11674 sayılı 
Kararname hükümlerinin de Tekel ürünleri üzerindeki haksız rekabeti devam ettirdiği bu 
uygulama sonucu, Türk tütününden üretilen sigara satışları 2004 yılı sonunda 25,1 bin ton 
düzeyinde iken, 2005 yılında % 29 oranında gerileyip 17,7 bin tona, 2006 yılı sonunda % 24 
oranında gerileyip 13,4 bin tona düştüğü, satışlardaki gerilemenin 2007 yılında da devam 
ettiği Ocak- Temmuz/2007 döneminde satışları 6,1 bin tona kadar inen yerli sigaraların 2006 
yılının aynı dönemine göre % 25 oranında azaldığı dikkate alınarak sektörde ÖTV 
sistemindeki maktu vergi tutannın sigara satış fiyatlarına göre tahsilini içerecek biçimde en 
son 2007/11674 sayılı Kararname hükümlerinin düzeltilmesi yolunda ilgili merciler nezdinde 
girişimde bulunulması. 
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SONUÇ: 

Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü'nün 31.5.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2006 yılı Bilançosu 
ve 460.477.502,24 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş'nin 31.5.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı Bilançosu ve 118.777.100,47 Yeni Türk Lirası dönem kârı 
ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş'nin 31.5.2006 tarihli kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı Bilançosu ve 26.676.122,99 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 

Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesinin 1.1.2006-30.4.2006 dönemi 
Bilançosu ve 57.531.221,32 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan gelir tablosu, 

Tekel Tuz Sanayii İşletmeleri Müessesesinin 1.1.2006-30.4.2006 dönemi Bilançosu ve 
33.873.756,58 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu 

tasvip edilmiştir. 
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TEKEL-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 
2006 Yılı ( Füzyon) Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

l-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 18.050.286,57 4.687.860,11 
B-Menkul kıymetler 11.700.000,00 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 2.036.635.883,41 259.178.327,57 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 5 .616.563,29 992 .058 .879 ,27 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
269.036,42 

20 .712.381,67 
1.336.962,57 

856.209.990,04 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 

2.360,00 

289 .173 ,46 
406 .678 ,14 

100.571,13 

1.339.365,01 
7 .254.912,63 

Dönen varlıklar toplamı 2 .093.410.966,54 2 .120.729.334,63 
tl-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 17.400,76 274 .093 ,49 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 663 .777 .395 ,89 473 .170 .488 ,88 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-tştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-tştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-BağIı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 

31.961.761,61 
348.395,78 

441.557.123,05 

190.606.907,01 

351 .263 .376 ,09 

31.961.761,61 
348.395,78 

441 .557 .123 ,05 

125.181.011,57 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

88.471.559,51 
27 .507.842,10 

290.299.658,68 

75 .788,35 

165.860.785,15 
58.873.026,49 
18.193.252,91 

143.352,09 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

689.585,82 
613.797,47 

435 .795 ,08 
292 .442 ,99 

l -Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer duran varlıklar 10.718,34 

Duran varlıklar toplamı 1.015.133.961,09 598.779.664,37 
Aktif (varlıklar) toplamı 3 .108.544.927,63 2 .719.508.999,00 
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TEKEL-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 
2006 Yılı ( Füzyon) Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 

800.000.000,00 

493 .270 .381 ,70 1.233.456,34 
1 -Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

107.075.813,42 6 .144.086,46 

5 .258.263,40 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 711.073,07 10.089.421,95 
G-Borç ve gider karşılıkları 15.371,84 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıklan 
2-Dönem kannm peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılıklan 
4-Maliyet giderleri karşılığı 
5-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 124.408,23 
15.371,84 

6 .203.810,16 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.280.962,80 7.288,79 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.402.462.639,22 28 .951 .698 ,94 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

13.468.223,25 

1.240.289,00 

4 .277,30 

21 .647 .480 ,60 
1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç v e gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 14.708.512,25 21 .651 .757 ,90 
III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 
1 -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermayc düzeltmesi olumlu farklan 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B-Sermaye yedekleri 

300 .000 .000 ,00 
35 .479.656,55 

1.622.407.490,68 

1.886.927.834,13 

1.012.471,58 

2 .000 .000 .000 ,00 
108.519.985,06 

1.523.800.302,85 

3 .415.280.317,79 

1.012.471,58 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1.012.471,58 

227 .259 .928 ,30 
1.012.471,58 

233.257.143,96 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net kan/zaran 

Öz kaynaklar toplamı 

227 .259 .928 ,30 

(506 .518 .321 ,68) 
82 .691.863,83 

1.691.373.776,16 

233 .257 .143 ,96 

(520.166.888,93) 
(460.477.502,24) 
2 .668.905.542,16 

Pasif (kaynaklar) toplamı 3 .108.544.927,63 2 .719.508.999,00 
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TEKEL-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. 
2006 Yılı ( Füzyon) Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A- Brüt satışlar 98.079.825,09 146.462.981,02 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 98.079.825,09 146.462.981,02 

D- Satışların maliyeti (-) 46.733.123,41 134.515.557,25 

Brüt satış kârı veya zararı 51.346.701,68 11.947.423,77 

E- Faaliyet giderleri (-) 30.478.988,23 64.039.393,52 
Faaliyet kan veya zaran 20.867.713,45 (52.091.969,75) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 92.484.502,80 10.354.754,17 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 4.499.137,84 121.346.294,64 

H- Finansman giderleri (-) 
Olağan kar veya zarar 108.853.078,41 (163.083.510,22) 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 8.030.380,94 1.953.885,26 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 34.191.595,52 299.347.877,28 

Dönem kar veya zaran 82.691.863,83 (460.477.502,24) 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zararı 82.691.863,83 (460.477.502,24) 
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TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğü 
01.01.2006 - 30.04.2006 Dönemi Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Önceki Dönem Cari dönem 
Aktif (varlıklar) 

YTL YTL 
I- DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 
B- Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düş. Karş. 
C-Ticari alacaklar 

50.322,15 

159.123,50 

4.131,46 

178.538,05 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı 

D- Diğer alacaklar 819.250.620,80 815.641.286,75 891.102.760,68 887.494.354,63 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E- Stoklar 
(3.609.334,05) 

672.449.875,52 
(3.608.406,05) 

761.630.215,21 
1 - Stok değer düşüklüğü karş. (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm mali. 
G-Gelecek ayl.ait gid..ve gelir tah. 877.975,37 182.699,32 
H-Diğer dönen varlıklar 724.420,13 310.454,59 

Dönen varlıklar toplamı 1.489.903.003,42 1.649.800.393,26 
II -Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 159.961,93 152.281,82 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacakla karş. (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıym. ve değer düş. kar. 
3- İştirakler 
4-tştiraklere sermaye taahhüt.(-) 
5-Iştirak. sermaye paylan değ.düş.karş. 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort. sermaye paylan değ.düş. kar. 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değ.düş.kar. 

D-Maddi Duran Varlıklar 26.759.800,63 26.593.527,08 
1 - Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatınmlar 
4- Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

37.381.230,37 
(11.955.388,67) 

1.333.958,93 

53.293,99 
(41.150,76) 

12.143,23 

37.358.394,41 
(12.098.826,26) 

1.333.958,93 

53.293,99 
(43.008,31) 

10.285,68 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özcl tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Vcrilen avanslar 

G-Gelecek yıll.ait.gider. ve gelir tahakk. 
H-Diğer duran varlıklar 8.562,86 8.562,17 

Duran varlıklar toplamı 26.940.468,65 26.764.656,75 
Aktif (Varlıklar toplamı) 1.516.843.472,07 1.676.565.050,01 
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TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğü 
01.01.2006 - 30.04.2006 Dönemi Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) YTL YTL 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş. ve onarım hak. 
F-Ödcnecek vergi vc yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıklan 

1-Dönem kan vergi ve diğ.Ya.yük.karç. 
2-Dönem kan. peşin öd.ver.vc diğ.yük. 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali boçlar 
B- Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri recskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç vc gider karşılıklan 

F-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 
III-Özkaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 

I -Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 

-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 
B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-1 Iissc senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışlan 
4-lştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1 - Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 
F-Dönem Kan (Zaran) 
Özkaynaklar toplamı 
Pasif (Kaynaklar)toplamı 

17.000.000,00 

1.515.463.639,90 

6.994.226,90 

4.883.293,08 

7.748.630,20 
15.371,84 

6.255.145,18 
132.749,55 

45.083,42 

13.969.132,27 

17.000.000,00 

30.723.868,51 

(8.929.177) 
(83.124.740) 

1.541.493.056,65 

(38.663.800) 
1.516.843.472,07 

1.743.609.536,67 

588.808,38 

44.392,63 

8.759.046,56 
15.371,84 

1.524.436,02 
36.813,95 

18.181.665,55 

1.754.578.406,05 

(92.053.917) 
(57.531.221) 

(96.195.022) 
1.676.565.050,01 
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TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi Müdürlüğü 
01.01.2006 - 30.04.2006 Dönemi Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki Dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-Brüt satışlar 117.186.451,99 16.176.910,01 

B-Satış indirimleri (-) - -

C-Nct satışlar 117.186.451,99 16.176.910,01 

D-Satışlann maliyeti(-) 139.099.443,33 39 .370.419,99 

Brüt satış zaran 21.912.991,34 23.193.509,98 

E-Faaliyct giderleri (-) 40 .567 .106 ,60 27 .808 .686 ,80 

Faaliyet zaran 62.480.097,94 51.002.196,78 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gclirve karlar 1.007.298,57 288 .641 ,78 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar (-) 15.119.858,33 6 .791.889,83 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 76.592.657,70 57.505.444,83 

I-Olağan dışı gelir ve karlar 918 .827 ,27 448 .993 ,35 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 7 .450.909,99 474 .769 ,84 

D ö n e m zararı 83 .124.740,42 57.531.221,32 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklan (-

) 

D ö n e m net zararı 83.124.740,42 57.531.221,32 
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TEKEL Tuz Sanayii Müessesesi 01.01-30.04.2006 Dönemi Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Öncek dönem 
YTL 

30.04.2006 
YTL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 4.045,70 -
B-Menkul kıymetler -
1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 216.112,43 308.100,21 
l-Alacak senetler reeskontu(-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 
D-Diğer alacaklar 7.966,28 6.147,40 
1-Şüpheli alacak reeskontu(-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-) 
E-Stoklar 19.702.804,27 7.549.984,76 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avanslan 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahakkuklan 128.131,76 238.098,08 
H-Diğer dönen varlıklar 126.649,87 35.576,29 
Dönen varlıklar toplamı 20.185.710,31 8.137.906,74 
Il-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 27.525,93 27.525,93 
1 -Alacak senetler reeskontu(-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-ŞUpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 
B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetler reeskontu(-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı(-) 
C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler sermaye paylan değer düşklüğü karşılığı(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklılara sermaye taahhutleri(-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı(-
1 
) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı(-) 
D-Maddi duran varlıklar 42.858.799,24 28.887.620,71 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 54.576.166,74 30.496.349,03 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 20.452.367,97 9.682.198,53 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 8.735.000,47 8.073.470,21 
4-Verilen sipariş avanslan 
E-maadi olmayan duran varlıklar 20.021,48 8.114,30 
1-Maddi olmayan duran varlıklar(Brüt) 75.186,81 55.390,07 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 55.165,33 47.275,77 
3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlılar(brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan 
3-Verilen avanslar 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer duran varlılar 
Duran varlıklar toplamı 42.906.346,65 28.923.260,94 
Aktif (varlıklar) toplamı 63.092.056,96 37.061.167,68 

- 6 4 6 -



TEKEL Tuz Sanayii Müessesesi 01.01-30.04.2006 Dönemi Bilançosu 
Pasif (kaynaklar) 

Önceki dönem (YTL) 30 .04 .2006 (YTL) 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri(-) 
B-Ticari borçlar 8.248,98 8.145,82 
1-Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 39.141,66 28 .302.600,65 

1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 73.229,37 80.937,48 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetler 754.249,28 227.349,88 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler (717) -
G-Borç vc gider karşılıklan 
1-Dönem kân vergi ve diğer yasal yükümlülükler 
karşılıkları 
2 -Dönem kânnın peşin ödenen vergi ve diğer 
yükümlülükleri-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

633 ,36 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 792.880 ,53 633 ,36 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 687.533,57 145.664,37 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 2 .354.566,39 28 .765.331,56 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetlcri(-) 
B-Ticari borçlar 18.892.350,95 4 .277,30 

1-Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 
I-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 1.524.835,59 1.845.011,37 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıktan 1.524.835,59 1.845.011,37 
H-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
I-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli kaynaklar toplamı 20 .417.186,54 1.849.288,67 

III-Öz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 44 .275 .850 ,67 44 .275 .850 ,67 

1-Sermaye 5.000.000,00 5 .000.000,00 
2-Ödenmiş sermaye 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklar 39.275.850,67 39 .275.850,67 
4-Sermayc düzeltmesi olumsuz farklan (-) 
B-Sermaye Yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi İptal Karlan 
3-Diğer sermaye yedekleri 
C-Kâr yedekleri 330.967,45 330.967,45 

I-Yasal yedekler 330.967,45 330.967,45 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Gcçmiş yıllar zararlan(-) (205,52) (4 .286.514,09) 

F-Dönem net zaran (4 .286.308,57) (33 .873.756,58) 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (jkaynaklar) toplamı 

40.320.304,03 6.446.547,45 Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (jkaynaklar) toplamı 63.092.056,96 37 .061.167,68 
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TEKEL Tuz Sanayii Müessesesi 01.01-30.04.2006 Dönemi Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 

30 .04 .2006 
YTL 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

42.061.303,17 

21 .916.683,34 

6.340.029,41 

6.340.029,41 

4 .092.796,19 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

20 .144 .619 ,83 2.247.233,22 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

16.418.040,39 3 .724.227,92 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

3.726.579,44 (1 .476.994,70) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

227.179,82 

4.726.240,85 

25.164,73 

9 .469.915,10 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

(772.481,59) (10.921.745,07) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

201.702,69 

3.715.529,67 

900,25 

22 .952 .911 ,76 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

(4 .286.308,57) (33 .873.756,58) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 
(4 .286.308,57) (33.873.756,58) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışlann maliyeti(-) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir vc karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 

H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir vc karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kan veya zaran 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zaran 
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TEKEL Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti Anonim Şirketi 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

AKTİF (Varlıklar) Aynntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I-Döncn varlıklar 

A-Hazır değerler 9.937,63 9.879,59 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul Kıymetler Değer Düşk.Karş. 

C-Ticari alacaklar 491 .805 .647 ,56 292.514.064,21 

1 -Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 348.411,45 758.759,93 

1 -Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şüpheli Alacak Karşılığı (-) (362.203,11) (362 .203,11) 

E-Stoklar 442.855.778,15 311.306.503,64 

1-Stok Değer Düşük.Karşşılığı (-) 

2-Verilen Sipariş Avanslan 

F-Yıllara yaygın inş .onanm mal. 

G-Gel.ay.ait gider v e gelir tahakkuklan 323.776,82 369.973,44 

H-Diğer dönen varlıklar 917.140,71 3.384.153,60 

Dönen varlıklar toplamı 936 .260 .692,32 608.343.333,41 

II-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 82.973,82 82.973,82 

1 -Senetleri Reeskontu 

2-Şüpheli Alacaklar Karşılğı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 

2-Şüpheli Alacaklar Karşılğı (-) 

C-Mali duran varlıklar 584.397,00 

1 -Bağlı Menkul Kıymetler 

2-Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş. 

3-lştirakler 

4-İştiraklere Sermaye Taahütleri 

5-İştirakler Sermaye Pay.Değer Düşk. 

6-Bağh Ortaklıklar 

7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahütleri 

8-Bağh Ort.Ser. Pay.Değ.Düş. Karş.(-) 

9-Diğer Mali Duran Varlıklar 

10-Diğer Mali Dur. Var..Değ.Duşk.Karş. 

D-Maddi duran varlıklar 195.825.609,06 235.482.165,77 

1 -Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 453.021.308,81 501 .532 .618 ,39 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) (257.939.582,49) (281 .449 .438 ,28) 

3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 743 .882 ,74 15.398.985,66 

4-Vcrilen Sipariş Avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 2.111,75 1.884,30 

1 -Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22 .460,38 22 .460,38 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) (20.348,63) (20 .576,08) 

3-Verilcn Avanslar 

F-Özel tükenmeyen tabi varlılklar 

1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş Tükenme Paylan (Brüt) 

3-Verilen Avanslar 

G-Gel.yıla. Ait gid.ve gel.tahakkuklan 

H-Diğer duran varlıklar 0,21 137,53 

Duran varlıklar toplamı 196.495.091,84 235.567.161,42 

Aktif (varlıklar) toplamı 1.132.755.784,16 843.910.494,83 
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TEKEL Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki Dönem Cari Dönem 

Pasif (Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntıs ı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 7 .826.070,83 15.489.791,84 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 115.746,53 202 .032 ,18 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın inşa.ve ona.hak. 

F-Ödenecek vergi v e yükümlülükler 814.297.301,63 455 .046 .009 ,57 

G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dön.Kan ve Ver.diğer yas. yük.karş. 

2-Dön.Kar. Peşin öd.Ver. v e diğ.yük. (-) 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 

H-Gelecek ay.ait gelir ve tahakkuklan 41 .940.185,58 5.810.235,95 

1-Diğer kısa vad. yabancı kaynaklar 219.397,37 300.981,78 

Kısa vadeli yabancı kaynaklan toplamı 864.398.701,94 476 .849 .051 .32 

ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1- Diğer Borçlar 

2-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç vc gider karşılıklan 31.176.704,58 35 .785 .930 ,36 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıktan 

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 31 .176.704,58 35 .785 .930 ,36 

F-Gel. yıl.ait gelir vc gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 31.176.704,58 35 .785 .930 ,36 

Yabancı kaynaklar toplamı 895 .575 .406,52 512.634.981,68 

111-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 217 .015 .369 ,57 217.015.369,57 

1-Sermaye 44 .000 .000 .00 44 .000 .000 .00 

2 -ödcnmemiş Sermaye (-) - -
3-Sermayc düzeltmesi olumlu farklan 173.015.369.57 173.015.369.57 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 

2-Hissse Senedi İptal Karlan 

3-M.D.V. Yeniden Değer. Artış. 

4-İştirakIer Yeniden Değer.Artış. 

C-Kar yedekleri 20 .139 .633 ,76 20 .163 .802 ,79 

1-Yasal Yedekleri 20 .139.633,76 20 .163 .802 ,79 

2-Statü Yedekleri 

3-01ağanüstü Yedekler 

4-Diğer Kar Yedekleri 

5-Özel Fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 

F-Dönem net kan 25.374,31 25.374,31 94 .096 .340 ,79 

Öz kaynaklar toplamı 237 .180 .377 ,64 331.275.513,15 

Pasif kaynaklar toplamı 1.132.755.784,16 843.910.494,83 
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TEKEL Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti Anonim Şirketi 

2006 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A-Brüt satışlar 3.105.065.064,51 3.555.958.750,77 

B-Satış indirimleri (-) (2.481.193.278,04) (2.859.253.046,16) 

C-Net satışlar 623.871.786,47 696.705.704,61 

D-Satışların maliyeti (-) (556.521.792,31) (462.879.844,46) 

Brüt satış karı 67.349.994,16 233.825.860,15 

E-Faaliyet giderleri (-) (57.198.133,87) (69.843.634,19) 

Faaliyet karı 10.151.860,29 163.982.225,96 

F-Diğer faaliyetlaerden 2.033.581,78 1.110.551,36 

olağan gelir ve karlar 

G-Diğer faaliyetlaerden (4.670.884,02) (23.245.378,26) 

olağan gider ve zarar.r (-) 

H-Finansman giderleri(-) 

Olağan kar 7.514.558,05 141.847.399,06 

İ-Olağan dışı gelir ve karlar 309.405,12 338.239,55 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (7.798.588,86) (23.408.538,00) 

Dönem karı 25.374,31 1-18.777.100,47 

K-Dönem karı vergi 

ve diğer yüküm. Karşı.(-) - (24.680.759,68) 

Dönem net karı 25.374,31 94.096.340,79 
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TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Akt i f (Varl ıklar) Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 
Y T L Y T L 

I- D ö n e n varl ıklar 
A-Hazır Değerler 13.777,06 322.005,71 

B-Menkul Kıymetler 
1-Menkul Kıymet.Değer Düşük.Karş.(-) 

C-Ticari Alacaklar 288.674.563,31 363 .591 .966 ,23 
1-Alacaklar 291.564.299,80 366 .648 .588 ,04 

2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (2 .889.736,49) (3 .056 .621 ,81) 
D-Diğer Alacaklar 770.010,67 1.245.235,98 

1-Alacaklar 5.302.176,14 2 .889.346,09 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (4 .532.165,47) (1 .644 .110 ,11) 

E-Stokiar 1.049.571,04 509.893,14 
1-Stoklar 1.048.771,04 509.093,14 
2-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-Verilen Sipariş Avansları 800,00 800 ,00 

F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet. 
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir tahakkukları 631 .697 ,34 644.735,88 
H-Diğer Dönen Varlıklar 41 .021 ,67 435 .902 ,08 

D ö n e n varl ıklar toplamı 291.180.641,09 366 .749 .739 ,02 
II- D u r a n varl ıklar 
A-Ticari Alacaklar 78.598,76 114.447,75 

1-Alacaklar 78.598,76 114.447,75 
2-Şüphcli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 33 .320 ,34 31 .421,10 
1-Alacaklar 33.320,34 31 .421 ,10 
2-Şüphcli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 
1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye 

Taahhütleri (-) 
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Mali Duran Varlıklar 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 1.636.083,71 937.596,59 

1 -Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 11.722.267,39 8 .790.864,19 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) (10.086.183,68) (7 .853 .267 ,60) 
3-Yapılmakta Olan Yatınmlar 
4-Verilen Sipariş Avanslan 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4 .530,52 19.484,25 

1 -Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 277 .557 ,76 337.852,47 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) (273.027,24) (318 .368 ,22) 

3-Vcrilen Avanslar 
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Vcrilen Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler 
ve Gelir Tahakkuklan 

H-Diğer Duran Varlıklar 
Duran varl ıklar toplamı 1.752.533,33 1.102.949,69 
Akt i f (varl ıklar) toplamı 292 .933 .174,42 367.852.688,71 
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TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar ) 
Önceki d ö n e m 

Y T L 
Cari d ö n e m 

Y T L 

İ-Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar 
A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 505.279.084,11 551.765.535,55 
1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 1.928.305,12 1.323.593,81 
D-Alinan avanslar 22.563,41 33 .799,00 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 6.628.899,03 8.885.273,30 
G-Borç ve gider karşılıklan 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm.karş, 
2 -Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yüküm. (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 955 .243 ,12 1.080.002,57 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabanc ı kaynaklar toplamı 514.814.094,79 563.088.204,23 

II-Uzun vadeli yabancı kaynak lar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıktan 10.716.404,71 10.685.686,57 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 
2-Diğer borç v e gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
U z u n vadeli yabanc ı kaynak lar toplamı 10.716.404,71 10.685.686,57 

Y a b a n c ı kaynaklar top lamı 
III-Öz kaynaklar 

525.530.499,50 573 .773 .890 ,80 Y a b a n c ı kaynaklar top lamı 
III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 9 .000.000,00 9 .000.000,00 
1 -Sermaye 9 .000.000,00 9 .000.000,00 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Ödenmiş sermaye olumlu farklan(+) 
3-Ödenmiş sermaye olumsuz farklan(-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 108.326.653,71 108.326.653,71 
1 -Yasal yedekler 108.326.653,71 108.326.653,71 
2-Statü yedekleri 
3-01ağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) (67.480.145,26) (349.923.978,79) 
F-Dönem net kan veya zaran (282 .443 .833 ,53) 26 .676.122,99 

Ö z kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

(232.597.325,08) (205.921.202,09) Ö z kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 292 .933 .174 ,42 367.852.688,71 
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TEKEL Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gel ir ve g iderler Önceki D ö n e m 

Y T L 

Cari D ö n e m 

Y T L 

A-Briit satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

3 .894.842.148,33 

916 .627 .432 ,96 

4 .812 .848 .944 ,35 

1.091.386.449,85 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

2 .978.214.715,37 

3 .131.267.419,95 

3 .721 .462 .494 ,50 

3 .551 .224 .629 ,27 

Brüt satış karı veya zararı (153.052.704,58) 170.237.865,23 

E-Faaliyct giderleri (-) 123.388.853,34 136.104.596,25 

Faaliyet karı veya zararı (276.441.557,92) 34 .133 .268 ,98 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve İcarlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

1.494.399,74 

10.945.523,34 

2 .144 .091 ,92 

8.982.030,81 

Olağan kar veya zararı (285.892.681,52) 27 .295.330,09 

I-Olağandışı gelir vc karlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

4 .012.550,11 

563.702,12 

705 .012 ,54 

1.324.219,64 

D ö n e m karı veya zararı (282.443.833,53) 26 .676 .122 ,99 26 .676.122,99 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 

D ö n e m net karı veya zararı (282.443.833,53) 26 .676.122,99 
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SAYI: 38 
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 

2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 2006 yılına ait hesap ve 
işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 12/06/2008 tarihli 28'inci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen 
hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Devletin elektrik işletmeciliğiyle ilişkisi, 1935 yılında 2805 sayılı Kanunla Etibank'ın 
kurulmasıyla başlamıştır. 1948 yılından itibaren, Maden Tetkik Arama (MTA), Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi (EİEİ), İller Bankası ve Devlet Su İşleri (DSİ)'nin katkılarıyla inşaatı tamamlanan 
çok sayıda termik ve hidrolik santraller ulusal enerji iletim sistemine bağlanmıştır. 1953 
yılında imtiyazlı elektrik şirketleri statüsünde Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ), Kepez 
Elektrik A.Ş. (KEPEZ), Ege Elektrik Türk A.Ş. ve Kuzey Batı Anadolu Elektriklendirme 
T.A.O. kurulmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1968-1972) çerçevesinde; elektrik enerjisi sektöründe dağınıklığın giderilmesi, yerli ve 
yabancı ortaklıkların tasfiye edilmesi, ülke sathında enterkonnekte sisteme bağlı elektrik 
enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetlerinin tekel konumunda kamusal bir sektör 
kurumu çatısı altında birleştirilmesi öngörülmüştür. 

Bu hedef ve strateji uyarınca, 15.7.1970 tarih ve 1312 sayılı Kanunla, devletin genel 
enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, yurdun ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, 
dağıtım ve ticaretinin entegre bir sistem içinde yapılması amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu 
statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 09.09.1982 tarih ve 2705 sayılı 
Kanunla, ülke genelinde belediye ve köylerle bunların birliklerinin ve diğer müessese ve 
kuruluşlann elektrik işletmeleri TEK'e devredilmiştir. 

TEK Yönetim Kurulu'nun 03.12.1982 tarihli toplantısında, elektrik dağıtım 
hizmetlerinin yürütülmesi için dağıtım müesseselerinin kurulması kararlaştınlmış ve bu 
doğrultuda oluşturulan müessese sayısı 1983 yılında 18 iken, 1986 yılında 19'a, 1987 yılında 
21'e, her ilde bir müessese kurulmasının benimsenmesi üzerine de 1991 yılında 71'e ve 
bilahare 79'a çıkanlmıştır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1985-89), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nda (1990-94), 5.4.1994 tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planı'nda, 1995 yılı 
Geçiş Programı İcra Planı'nda ve Hükümet Programlarında TEK'in özelleştirilmesi 
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öngörülmüş, bu hedef ve strateji doğrultusunda, elektrik sektöründe özelleştirme 
çalışmalarının sürdürülmesi, kamu ve özel kesim firmalarının bir arada faaliyet 
gösterebileceği yeni bir yapılaşmaya geçiş için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu bağlamda, sektörde özelleştirme uygulamalarının başlatılması amacıyla Bakanlar 
Kurulu'nun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 tarihli Kararıyla TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim 
A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi devlet 
teşekkülü (İDT) halinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

Bu yeni yapılanmada, TEK'in elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ bünyesinde 
kalmış ve müesseselerin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek 
suretiyle TEDAŞ bünyesinde aynen devam etmiştir. 

Daha sonra, 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 
Kararı ile bazı müesseselerin birleştirilmesi suretiyle 15 müessesesinin 7 adet bağlı ortaklığa 
dönüştürülmesi neticesinde, TEDAŞ'ın 79 olan dağıtım müessesesi sayısı 64'e düşmüştür. 

20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 03.03.2001 tarih ve 24335 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması 
için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan 
güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada 
bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. 

Elektrik enerjisi piyasası 03.09.2002 tarihinde açılmış ve böylece piyasadaki her 
faaliyet için lisans alınması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu doğrultuda EPDK tarafından, mevcut faaliyetlerini sürdürmeleri için, 64 müessese 
ve İstanbul İli Anadolu Yakası Koordinatörlüğünün faaliyet alanını bir bölge kabul edilmek 
suretiyle TEDAŞ'a, kendi faaliyet alanları için de her bağlı ortaklığa olmak üzere toplam 8 
bölgede, 13.03.2003 tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olan "Dağıtım Lisansı" ve "Perakende 
Satış Lisansı" verilmiştir. 

Enerji dağıtımının özelleştirmeye açılması süreci 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı 
"Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlann Elektrik Üretimi, İletim, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" ile başlamıştır. Söz konusu Kanunla özel 
hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin de 
elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmeleri yolu açılmış ve bu 
çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bir yönetmelikle elektrik enerjisi dağıtım ve 
ticareti faaliyeti için ülke genelinde 33 adet görev bölgesi belirlenmiştir. 

Kayseri ilini kapsayan 10 uncu ve İstanbul İlinin Anadolu yakasını kapsayan 16 nci 
görev bölgelerindeki elektrik dağıtım tesislerinin işletme hakkı, 1990 yılında özel şirketlere 
devredilmiştir. Ancak İstanbul İlinin Anadolu yakasındaki elektrik dağıtımı Danıştay kararı 
doğrultusunda 01.04.2002 tarihi itibariyle tekrar TEDAŞ'a geçmiştir. 

İstanbul Anadolu Yakasındaki dağıtım faaliyetleri, tüzel kişiliği bulunmayan ve 
TEDAŞ Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olan "İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım 
İşletmesi Koordinatörlüğü" tarafından yürütülmekte iken, ÖİB'nin 02.08.2004 tarihli Olur'u 
ile bu bölgede görev yapmak üzere "İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş." 
kurulmuştur. Şirketin 4046 sayılı Kanuna göre hazırlanan ana sözleşmesi ÖİB tarafından 
13.08.2004 tarihinde onaylanmıştır. 

Adana, İçel, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 1 inci ve Antalya ilini kapsayan 2 
nci görev bölgelerinde ÇEAŞ ve KEPEZ şirketleri tarafından işletilen tüm elektrik üretim, 
iletim ve dağıtım tesislerine, 12.06.2003 tarihi itibariyle şirket kusuru nedeniyle sözleşme 
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şartlan doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Bu 
çerçevede söz konusu bölgelerdeki anılan şirketlerce sürdürülen elektrik dağıtım 
faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ilgisi dolayısıyla TEDAŞ görevlendirilmiştir. 
Böylece bu bölgelerde söz konusu şirketler ve TEDAŞ'ın dağıtım müesseseleriyle birlikte 
yürütülmekte olan elektrik dağıtım faaliyetleri, 12.06.2003 tarihi itibariyle tek elde toplanarak 
sadece TEDAŞ'ın ilgili müesseseleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

TEDAŞ'ın müessese ve bağlı ortaklıklannın 3096 sayılı Kanun çerçevesinde 
özelleştirilmesi çalışmaları, dağıtım tesisleri işletme haklarının devri şeklinde yaygın olarak 
1996 yılında başlatılmış ve bu kapsamda birçok bölge için işletme hakkı verilecek firmalar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale sonucunda belirlenmiş, Bakanlar 
Kurulu'nun muhtelif kararları ile bu firmalara görev verilmesi, işletme haklarının bunlara 
devredilmesi ve bunlarla ilgili sözleşmelerin yapılması hususları hüküm altına alınmış, bir çok 
bölgede imtiyaz ve özel hukuk hükümlerine göre hazırlanan sözleşmeler karşılıklı olarak 
imzalanmış ve bazılarında devir kurulları da oluşturulmuştur. 

20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Kanun, enerji sektöründeki özelleştirmelerin 
24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği hükmünü getirmiştir. Aynca Kanunda, 3096 sayılı 
Kanun kapsamında sürdürülen işletme hakkı devir çalışmalannın sözleşmelerde gerekli 
tadilatlann yapılmasını müteakip mevcut sözleşmeleriyle sonuçlandınlabileceği, verilen 
sürelerde sonuçlanmaması halinde ise sözleşmelerin iptal edileceği hususlan bunun istisnası 
olarak yer almıştır. 

Ancak, mevcut sözleşmelerde yapılması öngörülen tadilatların istenildiği ölçüde 
gerçekleştirilememesi ve buna ilave olarak yürütülen özelleştirme işlemlerinin birçok bölgede 
yargıya intikal etmesi, önemli bir bölümünde mevcut sözleşmelerin Danıştay'ca iptaline karar 
verilmiş olması gibi nedenlerin de etkisiyle, 3096 sayılı Kanun kapsamında sürdürülen 
işletme hakkı devri çalışmaları hiçbir bölgede sonuçlanmamıştır. 

Öte yandan 3096 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen işletme hakkı devriyle ilgili 
olarak bir sorunu bulunmadığı düşünülen 39 müessese, 3 bağlı ortaklık ve bir 
koordinatörlüğün faaliyet alanını kapsayan 19 görev bölgesi, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 30.05.2003 tarih ve 2003/34 sayılı Karan ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. 
Bu bölgelerin 12 aylık sürede özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulması öngörülmüştür. 

Daha sonra özelleştirmeye hız kazandırılması ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla 
"Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi" hazırlanmış ve Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Karan ile onaylanmıştır. Belgede, söz 
konusu özelleştirmelerin 4628 sayılı Kanun gereği, 4046 sayılı Kanun kapsamında 
yürütülmesi ve sektördeki özelleştirmelere öncelikle dağıtımdan başlanması yer almıştır. 

Anılan belgede, dağıtım bölgeleriyle ilgili olarak işletme ve çevresel koşullar yanında 
mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreçler dikkate alınarak, Türkiye genelinde 
en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüş, 
ayrıca elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde uyulacak bazı kurallar ile bir eylem planı yer 
almıştır. Buna göre, dağıtımdaki ihale sürecinin 31.03.2005 tarihinden itibaren, hazırlıklan 
tamamlanan bölgelerden başlatılması ve 2006 yılı sonuna kadar tüm dağıtım bölgelerinin 
özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. 

Söz konusu eylem planı çerçevede, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.04.2004 tarih 
ve 2004/22 sayılı Kararı ile; müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ'ın tamamı 
özelleştirme kapsam ve programına alınırken, özelleştirme işlemlerinin 31.12.2006 tarihine 
kadar tamamlanması istenmiştir. Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.12.2006 tarih ve 

- 6 5 7 -



2006/107 sayılı Karan ile özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin anılan süre iki yıl 
(31.12.2008'e kadar) uzatılmıştır 

Böylece müessese ve bağlı ortaklıkları dahil TEDAŞ, 233 sayılı KHK kapsamından 
çıkmış ve 4046 sayılı Kanun kapsamına girmiştir. 

TEDAŞ'ın ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenerek 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 11.06.2004 tarihinde onaylanmış ve 01.07.2004 
tarih ve 6083 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 

Ayrıca mevcut bağlı ortaklıkların 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenen ana 
sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 13.08.2004 tarihinde onaylanmış ve 
böylece söz konusu şirketler bağlı A.Ş haline getirilmişlerdir. 

Daha sonra, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu strateji belgesi 
doğrultusunda ülke genelinde 21 adet dağıtım bölgesi oluşturulmuş ve buna göre Kayseri İli 
dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ'ın mevcut 64 müessese ve 8 bağlı A.Ş.'si yeniden 
yapılandınlmıştır. 

Bu yapılanmada, Körfez EDAŞ ile Karaelmas EDAŞ'ın tüzel kişilikleri kaldırılarak 
sırasıyla Sakarya EDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birleştirilmiş, kalan 14 bölgede ise yeni 14 
şirket oluşturulmuştur. Böylece TEDAŞ'ın bağlı şirket sayısı 01.03.2005 tarihinden itibaren 
20 olmuştur. Buna göre, doğrudan TEDAŞ'a bağlı bulunan 64 müessesenin 5'i mevcut 
şirketlere, kalan 59'u ise yeni kurulan 14 şirkete bağlanmıştır. Cari yılda müesseselerin tüzel 
kişiliklerine son verilerek bunlar ilgili şirketlerin il müdürlüklerine dönüştürülmüşlerdir. 

4628 sayılı Kanun'un, 24.05.2005 tarih ve 26177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
5496 sayılı Kanunla eklenen geçici 9 uncu maddesinde; düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden 
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle 
var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş geçici 
bir "Fiyat Eşitleme Mekanizması "nin uygulanması, anılan geçiş döneminin 01.09.2006 
tarihinden başlayarak 31.12.2010 tarihinde sona ermesi, bu dönemde ulusal tarife 
uygulamasına devam edilmesi ve abone grupları arasında çapraz sübvansiyon uygulanması ile 
ilgili düzenlemeler yer almıştır. 

Bu doğrultuda, şirketlerden alınan yetkiler çerçevesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından 20 dağıtım bölgesiyle ilgili olarak hazırlanan tarife teklifleri ile lisans tadilatı ve 
yeni lisans başvurulan EPDK'ya iletilmiştir. EPDK'ca, 24.08.2006 tarihli Kurul kararlan ile 
söz konusu lisanslar ve tarifeler eş zamanlı olarak onaylanmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Mülga Karaelmas EDAŞ ve Mülga Körfez EDAŞ'a ait 
01.03.2003 tarihinden itibaren 10 yıl süreli olan mevcut lisanslar sonlandınlmış, Boğaziçi, 
Trakya, Meram, Başkent ve Sakarya elektrik dağıtım şirketlerine ait mevcut lisanslar tadil 
edilmiş ve yeni kurulan 15 şirkete yeni lisanslar verilmiştir. Böylece mevcut 20 şirkete, kendi 
bölgelerinde 01.09.2006 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle geçerli olan dağıtım ve perakende 
satış lisansları verilmiştir. Ayrıca, her bölgenin 01.09.2006 tarihinden başlamak üzere 2006-
2010 yıllanm kapsayan geçiş dönemine ait maliyet tabanlı tarifeleri ile geçiş dönemince her 
bölgede uygulanacak TEDAŞ geneli ortalama tarifeler (ulusal tarifeler) belirlenmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanun kapsamında elektrik dağıtım 
şirketlerinin %100 oranındaki hissenin, blok olarak satışı yöntemi ile özelleştirilmelerini, 
buna paralel olarak da şirketlerin faaliyet alanında bulunan mevcut dağıtım hat ve tesisleri ile 
bunlann işletilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınmazların mülkiyetlerinin TEDAŞ'ta 
bırakılarak işletme haklannın ilgili şirketlere verilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu kapsamda, şirketlere ait söz konusu taşınmazlann mülkiyetlerinin TEDAŞ'a devri 
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31.03.2006 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri 24.07.2006 
tarihinde TEDAŞ ve şirket yetkililerince karşılıklı olarak imzalanmıştır. 

Kendi adına lisans sahibi olan şirketler bölgelerinin elektrik enerjisi ihtiyacını 
karşılamak amacıyla, 21.06.2006 tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile geçiş dönemi süresince uygulanacak olan elektrik 
enerjisi satış anlaşmaları (ESA) imzalamışlardır. Anlaşmaların yürürlük tarihi, geçiş dönemi 
tarifeleriyle birlikte 01.09.2006 olarak belirlenmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 
şirketlerdeki %100 oranındaki hissenin, blok olarak, satış yöntemi ile 3 şirketin (Başkent 
Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik 
Dağıtım A.Ş.) özelleştirilmesi amacıyla, 01.09.2006 tarih ve 26276 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan ilan ile ihaleye çıkmıştır. Yapılan süre uzatımları ile birlikte tekliflerin en geç 
19.01.2007 günü saat 16.00'a kadar verilmesi belirtilmiştir. 

Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nin 09.01.2007 tarihli basın açıklaması ile 
devam eden söz konusu özelleştirme ihalelerinin ertelendiği ve son teklif verme tarihinin 
bilahare açıklanacağı duyurulmuştur. 

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bölgede elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticareti hizmetlerini yürütmek üzere, 04.12.1984 tarih, 3096 sayılı Kanuna istinaden istihsal 
edilen 09.10.1991 tarih, 91/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla AYDEM Güneybatı 
Anadolu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. görevlendirilmiştir. Konu mahkemeye intikal etmiş ve 
neticede anılan şirket ile ETKB arasında 22.09.2000 tarihinde uygulama sözleşmesi 
imzalanmıştır. Buna istinaden de TEDAŞ ile şirket arasında 29.03.2001 tarihli işletme hakkı 
devir sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak, 4628 sayılı Kanun gereği yapılması istenen uygulama 
sözleşmesinin enerji piyasası şartlarına göre tadili ile ilgili çalışmalarının sürmesi dolayısıyla 
devir yapılamamıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 10.07.2007 tarih, 9123 sayılı yazısı ile; anılan 
uygulama sözleşmesinin 4628 sayılı Kanun çerçevesinde, serbest rekabet koşullarını 
sağlayacak şekilde tadil edilmesini sağlayan ve AYDEM ile ETKB tarafından 08.07.2007 
tarihinde imzalanmış olan 1 No'lu tadil sözleşmesi gereği için TEDAŞ'a gönderilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü ise 24.07.2007 tarih ve 1147 sayılı yazısı ile konuyu 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına iletmiştir. Anılan yazıda; TEDAŞ ve bağlı şirketlerinin 
özelleştirme kapsam ve programında bulunduğu, Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan 
bölgede özelleştirme çalışmaları çerçevesinde kurulan Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 
lisans sahibi olduğu, TEDAŞ ile Menderes EDAŞ arasında 24.07.2006 tarihinde işletme hakkı 
devir sözleşmesinin imzalandığı, son duruma göre söz konusu bölge ile ilgili 2 adet işletme 
hakkı devir sözleşmesinin bulunduğu, bu duruma göre ETKB'nin talebiyle ilgili olarak 
29.03.2001 tarihli işletme hakkı devir sözleşmesinin tadili konusunun Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca değerlendirilmesi ve gerekli talimatın bildirilmesi hususları yer almıştır. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02.10.2007 tarih ve 7911 sayılı yazı ile de anılan hususla 
ilgili olarak kendileri tarafından TEDAŞ'ın yetkilendirilmesinin mümkün görülmediği, 
konunun Özelleştirme Yüksek Kurulunun takdirine sunulduğu TEDAŞ'a bildirilmiştir. 

TEDAŞ'ın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bazı sayısal veriler konsolide olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Artış 

Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl faikı veya 
azalış 
(%) 

Esas sermaye YTL 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 2.863.398.182 1.813.398.182 172,7 
Ödenmiş sermaye YTL 980.926.740 811.235.701 924.534.898 980.092.740 2.863.398.182 1.883.305.442 192,2 
Öz kaynaklar YTL 2.766.624.243 3.294.894.401 2.943.935.206 3.354.372.542 3.143.319.921 (211.052.621) (6,3) 
Yabancı kaynaklar YTL 3.708.002.034 4.506.143.520 6.818.547.965 12.340.559.179 12.903.249.064 562.689.885 4,6 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) YTL - -
Finansman giderleri YTL 792.042 198.243 120.217 85.034 125.183 40.149 47,2 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) YTL 5.055.568.450 6.257.565.365 7342.147.521 8.079.344.273 8.637.751.5 İS 558.407.242 6,9 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortimanlar YTL 1.827.627.936 2.343.670.250 2.760.310.626 3.004.708.723 3.284.801.836 280.093.113 9,3 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler YTL 417.697.704 387.447.125 388.640.557 704.003.406 689.544.991 (14.458.415) (2,1) 
Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) % 93,7 80,7 80,8 71,9 75,8 4 5,4 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye YTL 164.549.818 270.723.962 270.723.962 944.376.997 2.758.396.857 1.814.019.860 192,1 
Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri YTL 29.171.795 284.574.651 9.613 -
İştiraklere ödenen sermaye YTL - -
İştirakler temettü gelirleri YTL - - - -
Tüm alım tutan YTL 7.563.578.195 8.562.449.122 9.111.828.635 9.895.737.817 12.489.409.085 2.593.671.268 26,2 
Satın alınan enerji miktan GWh 94.086 102.383 105.868 113.376 126.379 13.003 11.5 
Satın alman enerji maliyet tutan YTL 7.498.751.064 8.489.848.237 9.020.995.482 9.510.991.324 11.982.638.971 2.471.647.647 26,0 
Satın alınan enerji birim maliyeti YKr/kWh 7,970 8,290 8,520 8389 9,481 1,09 13,0 
Kayıp-kaçak oranı (Ölçülmeyen aydın.dahil) % 20,9 19,9 18,6 17,8 15,6 (2,2) (12,4) 
Satılan enerji miktan GWh 71.565 79.495 84.879 92.344 106.669 14.325 15,5 
Net satış tutan YTL 8.604.071.921 9.833.235.076 10.466.753.920 11.442.073.222 12.995.286.292 1.553.213.070 13,6 
Ortalama satış fiyatı (Net) YKr/kVVh 12,020 12,370 12330 12,390 12,183 (021) (1,7) 
Ortalama satış maliyeti YKr/kWh 12,020 12,450 12,440 12,220 13,223 1,00 8,2 
Stoklar 

Malzeme YTL 49.841.819 61.633.765 79.444.842 98.919.325 134.159.829 35.240.504 35,6 
Diğer stoklar YTL 4.022.578 6.934.093 9.654.148 9.620318 10.503.242 882.924 9 2 
Memur (Ortalama) Kişi 1.190 1.121 925 835 826 (9) (I.D 
Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 12.199 11.765 9.969 8.897 8.525 (372) (4,2) 
İşçi (Ortalama) Kişi 22.031 19.790 19.816 21.608 21.061 (547) (2,5) 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 712.950.063 942.856.912 941.130.122 1.050.736.932 1.080.226.995 29.490.063 2,8 
Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler YTL 22.163.328 25.874.242 24.255.792 25.672.245 26.482.857 810.612 3,2 
-Memur başına aylık ortalama giderler YTL 1.552,1 1.923,4 2.185,2 2.514,0 2.671,8 157,8 6,3 
-Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler YTL 158.314.567 192.369.934 197.079.468 193.550.188 202.645.326 9.095.138 4,7 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.081,5 1362,2 1.647,4 1.738,0 1.980,9 242,9 14,0 
-İşçiler için yapılan tüm giderler YTL 480.736.613 628.092.792 649.162.182 830.212.583 791.027.828 (39.184.755) (4,7) 
-İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.890,8 2.636,2 2.430,0 3.032,7 3.129,9 97,2 3,2 
Dönem karına ilişkin vergi ve diğ yas.yük. YTL 90.431.468 103.094.679 339.640.176 372.588.120 142.581.600 (230.006.520) (61,7) 
Tahakkuk eden vergiler YTL 1.385.628.758 1.405.328.444 1.504.719.647 2.086.678.783 1.383.685.084 (702.993.699) (33,7) 
GSYİH ya katkı (üretici fiyatlanyla) YTL 849.740.920 1.039.177.804 1.221.752.945 1.482.427.411 353229.139 (1.129.198.272) (76,2) 
GSMH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) YTL 1.722.277.293 1.960.568.810 2.381.996269 2.533.375.883 1.594.300.387 (939.075.496) (37,1) 
GSMH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) YTL 1.722.277.293 1.960.568.810 2.381.996269 2.533.375.883 1.594.300.387 (939.075.496) (37,1) 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % 0,1 4,7 -
Mali kadılık (Öz kaynaklar yönünden) % . 5,6 4,8 9,9 39,7 (39,7) (100,0) 
Ekonomik karlılık % 2,6 23 3,3 9 3 W ) (100,0) 
Zararlılık % - - -
Faaliyet kân ve zaran YTL 3.196.963 (60.623.965) (94.017.138) 158.018.239 (1.109.854.039) (1.267.872.278) 802,4 
Dönem kân YTL 153.743.213 169.770.473 293.499.230 1.331.799.831 1.172.293.318 (159.506.513) (12,0) 
Bilanço kân YTL 84.103.688 2.342.328.500 1.780.139.128 1.906.053.363 311.994.096 (1.594.059.267) (83,6) 

Füzyon: 

Faaliyet kân veya zaran YTL 22.411.592 (172.624.026) 86.195.843 (80.011.839) (328.872.068) (248.860.229) 311,0 
Dönem kân veya zaran YTL 33.220.251 (63.236.020) 402.688.681 797.029.125 (1.093.692.871) (1.890.721.996) (237,2) 
Bilanço kân vc zaran YTL 8.421.121 (242.142.102) 69.261.187 514.600.586 (738.803212) (1.253.403.798) (243,6) 

- 6 6 0 -



Elektrik enerjisi dağıtım ve satışını yapan TEDAŞ, 233 sayılı KHK'ye göre 
12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kurulmuştur. 

TEDAŞ'ın 3096 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilmesi çalışmaları 1996 yılında 
başlatılmış, ancak elektrik dağıtım tesislerine ait işletme haklannın özel şirketlere devri için 
sürdürülen söz konusu çalışmalanndan bir sonuç alınamamıştır. 

17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Karan ile "Elektrik 
Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi" kabul edilmiştir. Buna göre, enerji 
sektöründeki özelleştirmelere dağıtımdan başlanması ve dağıtımdaki ihale sürecinin 
31.03.2005 tarihinden itibaren hazırlıklan tamamlanan bölgelerden başlatılarak 2006 yılı 
sonuna kadar tüm dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.04.2004 tarih, 2004/22 sayılı 
Kararı ile müessese ve bağlı ortaklıkları ile birlikte TEDAŞ'ın tamamı özelleştirme kapsam 
ve programına dahil edilerek, 31.12.2006 tarihine kadar elektrik dağıtımındaki 
özelleştirmelerin tamamlanması hüküm altına alınmıştır. Bu süre, 27.12.2006 tarih, 2006/107 
sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile iki yıl (31.12.2008 tarihine) uzatılmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu strateji belgesi doğrultusunda 
ülke genelinde 21 dağıtım bölgesi belirlenmiş ve bir özel şirketin faaliyette bulunduğu 
Kayseri ilini kapsayan bölge dışındaki 20 bölgede TEDAŞ yeniden yapılandınlarak 20 adet 
bağlı anonim şirket kurulmuştur. 

10.05.2006 tarih ve 5496 sayılı Kanun'un 6 nci maddesi ile 4628 sayılı Kanuna geçici 
9 uncu madde eklenmiştir. Anılan maddede; özetle düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden 
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıklan nedeniyle 
var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş geçici 
bir "Fiyat Eşitleme Mekanizması"nın uygulanacağı, anılan geçiş döneminin 31 Aralık 2010 
tarihinde sona ereceği, bu dönemde ulusal tarife uygulamasına devam edileceği ve abone 
gruplan arasında çapraz sübvansiyon uygulanacağı hususları yer almıştır. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde, bölgelerdeki dağıtım sistemi ve diğer 
hususlarla ilgili mevcut bilgilerin il ve bölge bazında toplanarak, yük profilleri, talep 
tahminleri, kayıp-kaçak oranlan, verimlilik parametreleri, enerji alım fiyatlan, işletme 
giderleri, yatınm gereksinim ve harcamaları, gelir gereksinimi, brüt kâr marjı tavanı gibi 
çeşitli verilerden hareketle her bölge için maliyet tabanlı tarifeler oluşturulmuştur. Ancak bu 
tarifelerin uygulanması yerine bunlara gerekli uyum bileşenleri ile çapraz sübvansiyonların 
uygulanması neticesinde oluşturulan ve geçiş dönemince 20 bölgede uygulanacak olan 
TEDAŞ geneli ortalama tarifeler (ulusal tarifeler) belirlenmiştir. 

TEDAŞ tarafından dağıtım şirketlerden alınan yetki doğrultusunda geçiş dönemindeki 
yıllar (2006-2010) için ayn ayrı hazırlanıp EPDK'ya iletilen söz konusu tarifeler, EPDK'ca 
24.08.2006 tarihli Kurul kararlanyla 01.09.2006 tarihinden başlatılmak üzere lisanslarla 
birlikte eş zamanlı olarak onaylanmıştır. 

Böylece EPDK tarafından, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve mülga 2 bağlı şirkete ait 
lisanslar sonlandınlmış, 20 dağıtım şirketine ise mevcut lisansların tadili ve yeni lisanslar 
verilmek suretiyle kendi bölgelerinde 01.09.2006 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle geçerli 
dağıtım ve perakende satış lisanslan verilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek 
olan yeni özelleştirmenin yöntemi belirlenmiştir. Buna göre, önce bölgelerdeki mevcut 
dağıtım hatları ve tesisleri ile bunlann işletilmesi için varlığı zorunlu diğer taşınmazların 
mülkiyetlerinin TEDAŞ'ta bırakılarak işletme haklannın mevcut bağlı şirketlere verilmesi, 
bilahare de bağlı şirketlerdeki TEDAŞ'a ait olan %100 oranındaki hissenin blok olarak 
satışının yapılması suretiyle dağıtım özelleştirmelerin tamamlanması hedeflenmiştir. 
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Bu doğrultuda, TEDAŞ ile 20 dağıtım şirketi arasında 24.07.2006 tarihli işletme hakkı 
devir sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda, özellikle ihale sürecinin 
başlatılması konusunda strateji belgesinde öngörülen hedeflerin gerisinde kalınmıştır. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.09.2006 tarihli ilanı ile 3 bölgenin özelleştirilmesi için 
ihaleye çıkılmış ise de 09.01.2007 tarihli basın açıklaması ile devam eden söz konusu 
ihalelerin ertelendiği ve son teklif verme tarihinin bilahare açıklanacağı duyurulmuştur. 

Yapılacak özelleştirmelerle dağıtım tesislerinin mülkiyeti TEDAŞ'ta bırakılırken 
işletme haklan ilgili şirketlere verilmektedir. Ancak, son teknolojik gelişmelerle, bilgi 
teknolojileri sahasına giren internet erişimi ve muhtelif haberleşme gibi hizmetlerin enerji 
dağıtım tesisleri üzerinden sağlanmasının giderek yaygınlaştığı ve dolayısı ile Türkiye'de de 
enerji dağıtım tesislerinin bu kapsamda kullanımının yaygınlaşacağı beklenmektedir. Bu 
nedenle dağıtım tesislerinin yukanda anılan hizmetler kapsamında kullanımına ilişkin usûl ve 
esasların bir an önce belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu hususların bilhassa dağıtım 
bölgelerinin özelleştirilmesinden önce belirlenerek yapılacak sözleşmelere derç edilmesi, olası 
anlaşmazlıkları önleyecek olması bakımından önem arz etmektedir. 

Yeni kurulan dağıtım şirketlerinin merkez teşkilatlan yeni oluşturulurken, taşra 
teşkilatlannda müesseselerin tüzel kişiliklerine son verilerek oluşturulan il müdürlükleri yer 
almıştır. İl müdürlüklerinde, müessese dönemindeki teşkilat yapısı herhangi bir değişikliğe 
gidilmeden muhafaza edilmiştir. Ancak, yeni oluşturulan merkez birimleri ile il 
müdürlüklerindeki birimler arasında tam bir uyum oluşturulamadığı gibi görev yetki ve 
sorumluluk konulannda da yeterli ölçüde netlik sağlanamamıştır. Bu durum, özellikle 
müessese döneminden kalan alışkanlıkların sürmesinin de etkisiyle muhtelif hususlarda 
mükenerliklere ve yetki çatışmalarına yol açmaktadır. 

Elektrik dağıtımının 1996 yılından beri özelleştirme sürecinde bulunmasının da 
etkisiyle TEDAŞ'taki personel azalışı sürmüştür. Zaman zaman yeni personel alınsa bile yeni 
işe giren personelin deneyim kazanma süreci zaman almaktadır. Ayrıca yeni alınan 
personelden birçoğu özelleştirme sürecinin getirdiği belirsizlik dolayısıyla işe girişlerinin 
birinci veya ikinci yılında aynlmışlardır. Bu nedenlerle TEDAŞ genelindeki nitelikli personel 
açığı büyümüştür. Personel yetersizliğinden dolayı elektrik dağıtım ve satışıyla ilgili asli ve 
sürekli faaliyetlerden birçoğu hizmet alımı yolu ile yüklenicilere yaptırılmakta ve bu 
uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. 

Yüklenicilere yaptırılan işlerden beklenen faydanın sağlanabilmesi, ancak bu işlerin 
gereği gibi kontrol edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu durum da nitelikli personele olan 
ihtiyacı daha da önemli hale getirmektedir. 

4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 5398 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile değişik 
22 nci maddesinin birinci fıkrasında; "...İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil 
hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve 
pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye 
yetkilidir..." hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, TEDAŞ'la ilgili olarak daha önce ihdas edilmiş olan ve 399 sayılı KHK 
eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlann ilgili şirketlere tahsisinin nasıl 
yapılacağı ve boş olanlarının iptal edilip edilmeyeceği hususlannın Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından kararlaştırılması gerekirken, söz konusu hususlar belirlenmemiştir. 

TEDAŞ genelinde, daha önce ihdas edilmiş bulunan boş memur kadrosu ve sözleşmeli 
personel pozisyonlan mevcut olduğu ve bunlann ne olacağına ilişkin belirsizlik devam ettiği 
halde, personel ihtiyacının, yeni işçi kadroları ihdas edilerek kapsam dışı daimi işçi ve geçici 
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işçi alınması yolu ile karşılanmaya çalışıldığı görülmektedir. İstihdam edilen kapsam dışı işçi 
ve geçici işçilerin bir bölümü halen memur ve sözleşmeli personel tarafından yürütülen 
işlerde çalışmak üzere işe alınmışlardır. Böylece, istihdam yapısı daha karmaşık hale gelmiş 
ve aynı işte sözleşmeli, kapsam dışı ve geçici işçi statüsünde personel birlikte çalışır duruma 
gelmiştir. 

Mevcut boş memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonlarının ne olacağı ile 
personel istihdamı hakkında bir prensip kararı alınmaması ve özelleştirme sürecinin de 
uzaması halinde, TEDAŞ genelindeki personel istihdamının daha da karmaşık hale gelmesi ve 
hukuki sorunlar yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. 

TEDAŞ merkezi ve bağlı şirketlerde vekalet ve görevlendirme şeklindeki atamaların 
sayısı oldukça fazla olup, bu durum uzun süredir devam etmektedir. Vekalet ve 
görevlendirmelerin uzun sürmesi ve özelleştirme sürecinin uzaması gibi hususlar, personel 
üzerinde olumsuz etki yaparak çalışma disiplininin bozulmasına sebep olmaktadır. 

TEDAŞ ve bağlı şirketlerinde işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen; 
özellikle yeni oluşturulan şirketlerde sağlıklı bir teşkilat yapısının oluşturulması, bu yapıya 
uygun kadroların belirlenmesi ve gerektiğinde yeni personel alımı da yapılmak suretiyle 
kadroların tamamına asaleten atama yapılıp birimlerin gereği gibi oluşturulması 
sağlanmalıdır. 

TEDAŞ ve bağlı şirketleri genelinde 2006 yılında toplam 126.379 GVVh'lık elektrik 
enerjisi satın alınmıştır. Bu enerjinin, %84,4'ü oranında 106.669 GWh'ı yıl içinde abonelere 
fatura edilmiş, kalan %15,6'sı oranında 19.710 GYVh'hk bölümü ise fatura edilememiş olan 
genel aydınlatma tüketimleri ile teknik kayıplar ve kaçak kullanımlara gitmiştir. 

Alınan ve fatura edilen enerji arasındaki farkı gösteren %15,6'lık oranın; 0,5 puanı 
(648 GWh) genel aydınlatmalara ait fatura edilemeyen tüketimlerle, kalan 15,1 puanı (19.062 
GWh) da kayıp ve kaçaklarla ilgilidir. 

Dağıtım şirketlerinin verimlilik oranına olumsuz yönde bire bir etkileyen kayıp-kaçak 
oranı, illerin enerji satış hacmi, abone dağılımı, coğrafi ve sosyal yapısı ve işletme koşulları 
gibi hususlara göre oldukça farklılık gösterebilmekte olup, özellikle Doğu ve Güney Doğu 
bölgelerindeki illerde yüksek seviyelerde seyretmektedir. 

Kayıp-kaçak oranının 2006 yılında ulaştığı en yüksek değer, il bazında Hakkari İlinde 
%65,6, bölge bazında ise Vangölü EDAŞ'ın faaliyet alanını oluşturan Bitlis, Hakkari, Muş ve 
Van illerini kapsayan 2. bölgede %63,8 olmuştur. TEDAŞ genelindeki ortalaması ise 
%15,1'dir. 

Kayıp ve kaçaklara giden enerji miktan olarak en yüksek değer, Dicle EDAŞ'ın 
faaliyet bölgesini oluşturan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak illerini 
kapsayan 1. bölgede 6.513 GWh olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar dağıtım şirketleri 
genelindeki toplam kayıp ve kaçak miktannın %34,2'sini oluşturmaktadır. Vangölü EDAŞ 
ile birlikte (1. ve 2. bölgelerde) bu oran yaklaşık %40'a ulaşmaktadır. Bu durum da özellikle 
bu iki bölgede kayıp ve kaçaklar konusunda özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 

Elektrik enerjisi dağıtımındaki toplam kayıp miktarı (kayıp ve kaçaklar), genelde satın 
alman enerji ile tüketicilere satılan enerji arasındaki matematiksel fark olarak ifade edilmiş, 
kayıp oranı da bu farkın satın alman enerji miktarına oranlanması şeklinde hesaplanmıştır. 
Buna göre toplam kayıplar, teknik ve teknik olmayan kayıplardan oluşmuştur. Teknik 
kayıpları, genelde dönüşüm, dağıtım, şebeke ve bağlantı kayıpları, teknik olmayan kayıpları 
ise okunamayan veya muhtelif nedenlerle satış miktanna dahil edilmeyen tüketimler ile kaçak 
kullanımlar oluşturmaktadır. 
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Elektrik dağıtım şirketlerinde söz konusu kayıp ve kaçaklarla ilgili olarak ayrı bir 
hesapta maliyet takibi yapılmadığından bunlara ilişkin tutarlar satış maliyeti içinde yer 
almıştır. Dağıtım şirketlerinde, tüm gider ve gelirlerin EPDK'nın öngördüğü şekilde 
ayrıştırılmak suretiyle kayıtlarda detaylı izlemesi sağlanmalıdır. 

Orta gerilim ve alçak gerilim şebeke teknik kayıpları, TEDAŞ genelinde yürütülen 
özelleştirmeye hazırlık ve geçiş dönemi tarifelerinin hazırlanması çalışmaları kapsamında, 
bölgelerin şebeke yapısı, şebeke uzunlukları ve coğrafi şartlan dikkate alınarak, il ve şirket 
bazında ayn ayn tespit edilmiştir. Tespit edilen bu oranlar Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesi uyannca uygulanmak üzere EPDK'nın 
27.12.2006 tarih ve 1040 sayılı karan ile de onaylanmıştır. 

Söz konusu şebeke teknik kayıp oranlanna (Dağıtım Kayıp Katsayılan) ait değerler, 
bölgelere göre %5,55 ile %11,82 arasında değişmekte olup, TEDAŞ geneli için %7,60 
olmaktadır. 

Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak oranlarına ait mevcut değerler ise bölgelere göre 
%6,5 ile %63,8 arasında değişmekte olup, belirlenen teknik kayıp oranı değerlerine göre 
oldukça yüksektir. Bu durum da bazı bölgelerde teknik kayıplann yüksek ve kaçak 
kullanımların oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. 

Yüksek bulunan kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi için; kaçak elektrik 
kullanımlarının önlenmesi ve teknik kayıplann hesaplanan söz konusu değerlere çekilmesi 
hususlannda gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirlerin alınması ve titizlikle uygulanması 
sağlanmalıdır. 

08.01.2002 tarih, 4736 sayılı Kanun ve 12.04.2002 tarih, 2002/4100 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile genel aydınlatmaların bedelsiz yapılmasına son verilerek aydınlatmalara 
ilişkin tüketim bedellerinin, tüketim miktarlan sayaç değerlerine dayandırılmak suretiyle, 
2003 yılından itibaren ilgisine göre belediye, il özel idaresi ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından karşılanması hususlan düzenlenmiştir. 

TEDAŞ genelinde, 2006 yılında satın alınan enerjinin %3'ü oranında 3.840 GVVh'hk 
kısmı genel aydınlatmalarda tüketilmiştir. Bunun, 3.192 GVVh'lık (%2,5) kısmı ilgililere 
fatura edilirken, kalan 648 GVVh'lık (%0,5) kısmı yeterli ölçü sistemi kurulamamasının da 
etkisiyle fatura edilmemiştir. Fatura edilmeyen genel aydınlatma tüketimlerine ilişkin enerji 
alış bedelleri de kayıp ve kaçaklarla birlikte satış maliyeti içinde yer almıştır. 

Aydınlatma tüketimleriyle ilgili bedellerin tahsilatındaki sıkıntılar 2006 yılında da 
devam etmiştir. Aydınlatma bedellerinden olan alacaklann TEDAŞ genelindeki toplam tutarı, 
2006 yılı sonu itibariyle 1,7 milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

Genel aydınlatma tüketimlerinin satın alınan enerjinin %3'ünü aşmaması genel kabul 
görmektedir. Söz konusu orana ait mevcut değerler illere göre büyük farklılık göstermekle 
birlikte, bazı bölgelerde oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir. 

Genel aydınlatmalann tasarrufa ve tekniğine uygun yapılarak aşırı tüketime 
gidilmemesi, devrelerine gerekli ölçü sistemi tesis edilerek tüketimlerin doğru tespiti ve 
gerekli abonelik işlemleri tamamlanarak tüketim bedellerinin ilgili yerlere fatura edilmesi 
hususlannda gerekli titizlik gösterilmelidir. 

TEDAŞ ve dağıtım şirketlerinin 2006 yılı faaliyet sonuçları, 20 şirketin 6'sında kâr, 
geriye kalan 14'ü ile genel müdürlük merkezinde zarar şeklinde oluşmuştur. Söz konusu 
kârlar toplamının 554,3 milyon YTL, zararlar toplamının da 1.664,2 milyon YTL olması 
neticesinde konsolide faaliyet sonucu, 1.109,9 milyon YTL zarar şeklinde oluşmuştur. 
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TEDAŞ genelinde, 2006 yılı ortalama net satış fiyatı 12,183 YKr/kYVh olurken, 
ortalama satış maliyeti 13,223 YKr/kYVh olmuş ve neticesinde satılan her kVVh enerji başına 
ortalama 1,040 YKr tutannda faaliyet zararı oluşmuştur. 

Diğer taraftan dağıtım şirketlerinin 2006 yılı dönem sonuçlan, 11 bölgede kâr, 9 
bölge ile genel müdürlük merkezinde zarar şeklinde gerçekleşmiştir. Söz konusu zararlar 
toplamının 1.419,9 milyon YTL, buna karşılık kârlar toplamının 2.592,2 milyon YTL olması 
nedeniyle TEDAŞ genelindeki dönem sonucu 1.172,3 milyon YTL kârlı olmuştur. 

TEDAŞ genelinde 2006 yılı satış maliyeti toplamının %85'ini enerji bedeli 
oluşturmuştur. Cari yılda verimlilik oranındaki 3 puanlık artışın olumlu etkisine rağmen 
ortalama birim satış maliyeti %8,2 oranında artmıştır. Bunda, ortalama enerji alış fiyatının 
%13 oranında artması etkili olmuştur. Buna karşılık cari yılda enerji satış tarifelerinde 
herhangi bir artış yapılmamıştır. 

Ancak maliyet artışlarının baskısıyla oluşan enerji satış fiyatlarının artması gerekliliği, 
tüm ilgililer tarafından sürekli ötelenerek sorun (maliyet artışlarının dağıtım şirketlerinin 
dönem sonuçlarına olumsuz etkisi), satış fiyatlarının arttırılması yerine enerji alış fiyatlannda 
yapılan indirimlerle giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu indirimler müteakip yılda 
yapılmıştır. 

Enerjinin alış fiyatlannı belirlemede TEDAŞ ve bağlı şirketlerinin inisiyatifleri 
oldukça sınırlı kalmakta hatta hiç bulunmamaktadır. Öte yandan EPDK'ca onaylanan usul ve 
esaslar ile tarife yapısı gereği, özellikle enerji alış fıyatlannın etkisiyle oluşan maliyet 
artışlarının enerji satış fiyatlarına da yansıtılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, tarifeler hazırlanırken dağıtım şirketlerinin finansman ihtiyacı da göz 
önünde bulundurularak enerji alış ve satış fiyatlarının dengeli belirlenmesi, diğer taraftan 
dönem içerisindeki maliyet artışlannın (Özellikle enerji alış fiyatlarındaki artışlardan 
kaynaklanan) zamanında tarife metodolojisi çerçevesinde satış fiyatlanna da yansıtılması 
önem arz etmektedir. 

TEDAŞ genelinde, cari yılda satın alınan enerjinin ancak %84,4'ü tahakkuka 
bağlanabilmiş, diğer bir ifade ile aynı zamanda verimliliği de ifade eden bu oran düşük 
düzeyde kalmıştır. Diğer taraftan satılan enerji bedelinden olan alacaklann vadesi içinde 
tahsilat oranı %93,2, vadesi geçmiş alacaklarla birlikte tüm enerji alacaklanndaki tahsilat 
oranı ise %66,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Uygulanmakta olan tarife ve dağıtım şirketlerinin verimlilik (Tahakkuk), tahsilat ve 
faaliyet kârlılığı oranlanna ait mevcut değerlere göre, TEDAŞ genelinde yatırımlar için 
kaynak yaratma imkanının kalmadığı değerlendirilmektedir. Öte yandan TEDAŞ genelinde, 
cari yılda enerji bedeli tahsilatlarından elde edilen nakit girişleriyle, vergi ve personel ücretleri 
gibi zorunlu ödemeler ile malzeme, hizmet ve enerji alımlarına ilişkin ödemelerin tamamı 
karşılanamamış, meydana gelen nakit açığı genelde TETAŞ ve EÜAŞ'a olan enerji 
bedellerinin zamanında ödenmemesi suretiyle giderilmiştir. Dolayısıyla da TEDAŞ 
genelindeki birikmiş enerji borçlarında artış olmuştur. 

Nitekim TEDAŞ'ın, TETAŞ ve EÜAŞ'a satın aldığı enerji bedelinden olan borçlarının 
toplamı, önceki yıla göre %37 oranında 2,3 milyar YTL artarak 8,4 milyar YTL'ye ulaşmıştır. 

Öte yandan TEDAŞ son yıllarda yurt içi ve yurt dışı kaynak arayışına yönelmiş ve bu 
kapsamda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (Özelleştirme Fonu) 1,2 milyon YTL, yurt 
dışından (AYB) da 60 milyon Avro tutannda kredi almıştır. 

- 6 6 5 -



Bu nedenle, TEDAŞ genelinde tüm borçların zamanında ödenerek yatınm için kaynak 
yaratılabilmesi için dağıtım şirketlerinin verimlilik, faaliyet kârlılığı ve tahsilat oranlannın 
arttırılması hususlarında her türlü önlemin alınması önem arz etmektedir. 

TEDAŞ genelinde, tükettikleri elektrik enerjisi bedelinden dolayı abonelerden olan 
vadesi geçmiş (önceki yıllar dahil) ve vadesi gelmemiş alacaklann toplamı, 2006 yılı sonu 
itibariyle 7 milyar YTL'ye ulaşmıştır. Bu tutarda önceki yıla göre %40 oranında artış 
olmuştur. 

Genelde belediyeler, resmi daireler, tarımsal sulama gibi bazı abonelerin kullandıkları 
enerji bedelini ödeme oranları diğerlerine göre düşük kalmaktadır. Enerji bedellerinin tahsili 
ve alacak birikimin önlenmesinde en etkin unsur olan elektriğin kesilmesi ve aboneliğin iptali 
gibi yaptırımlar muhtelif nedenlerle bu abonelere yeterince uygulanamamaktadır. Ödenmeyen 
birçok faturası olduğu halde elektrik kullanmaya devam etmeleri nedeniyle de bunlann 
borçları devamlı yükselerek ödeme imkanlannı zorlayan bir seviyeye ulaşmaktadır. Ayrıca 
resmi daire abonelerinden fiilen gecikme zammı alınmaması uygulamasına devam 
edilmektedir. Diğer taraftan genel aydınlatma bedellerinin de bunlara fatura edilmesi enerji 
alacaklarındaki artışta etkili olmaktadır. 

Ayrıca personel yetersizliğinin de etkisiyle her bölgede sağlıklı bir abone takibinin 
yapılamaması, elektriğin kesilmesi, aboneliğin iptali ve hukuki takibin başlatılması gibi 
hususlarda gecikmelere neden olduğundan alacak tahsilini zorlaştırmakta ve yasal takibe 
alınan icra ve dava dosya sayısını arttırmaktadır. 

Diğer taraftan biriken alacakların tahsili amacıyla gecikme zammında belirli oranlarda 
af ve indirime gidilmesi uygulamasının sıkça yapılması da, abonelerde beklenti yaratması 
dolayısı ile alacak birikimine neden olmaktadır. 

Abonelerden olan enerji alacaklarının tahsilindeki gecikmeler, başta enerji bedeli 
olmak üzere ödeme yükümlülüğünün zamanında yerine getirilememesine, dolayısı ile de 
TEDAŞ'ın gecikmeler nedeniyle mali külfete girmesine neden olabilecektir. Bu husus da göz 
önünde bulundurularak, enerji alacaklarının zamanında tahsili ve yeni birikimlere meydan 
verilmemesi için; ilgili birimlerin yeterli sayı ve nitelikte personelle takviyesi sağlanarak 
sağlıklı bir abone yönetim sisteminin oluşturulması ve böylece elektriğin kesilmesi, 
aboneliğin iptali ve hukuki takip gibi tedbirlerin zamanında ve etkin bir şekilde uygulanması 
sağlanmalıdır. 

TEDAŞ genelinde toplam tüketim içerisindeki payı %30'lar mertebesinde olan 
mesken aboneleri, tarifeleri gereği reaktif enerji bedeli ödememektedir. Ancak, klima ve 
kombi gibi reaktif güç tüketen cihazların kullanımının giderek yaygınlaşması nedeniyle bu 
abonelerden kaynaklanan reaktif güç tüketimleri, sistemi olumsuz etkilemektedir. Dolayısı ile 
Elektrik Sistemi Arz Güvenliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen ve 01.01.2009 tarihinde 
nihai halini alacak olan reaktif/aktif enerji oranlannın tutturulmasında dağıtım şirketlerini 
olumsuz etkileyecek olan bu hususlarda gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bu nedenle, gerek Türkiye genelinde imal ve ithal edilen mesken kullanımına yönelik 
elektrikli cihazlann reaktif güç tüketimi ve harmonikler açısından standartlara uygunluğu ile 
ilgili kontrollerin yeterli ölçüde yapılması, gerekse meskenlerde reaktif güç ihtiyacını 
minimize edici önlemlerin alınması, gibi hususlar önem arz etmektedir. 

2006 yılı yatırım programında yer alan projeler için, TEDAŞ genelinde yıl içinde 
toplam 909,8 milyon YTL tutannda ödenek tahsis edilmiş ve 689,5 milyon YTL nakdi 
harcama yapılarak ödeneğine göre %75,8 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 
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Yatırımlarda etüt-proje safhasından ihale edilen projelerin takibi ve kabulüne kadar 
olan süreç, yeterli nitelik ve miktarda personel gerektirmektedir. Ancak dağıtım şirketlerinin 
iş yükü dikkate alındığında, sayı ve nitelik yönünden yetersiz olan mevcut personelle 
uygulanması öngörülen projeler için yeterli hazırlık ve kontrolün gereği gibi yapılabilmesi 
mümkün görülmemektedir. 

Nitekim, dağıtım şirketlerinde genellikle yeterli detayda hazırlanmamış projelere esas 
keşif ve ödeneklerle uygulamaya başlandığından, etüt-proje safhasında öngörülmeyen eksik 
ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla; proje tadili, keşif artışı, ilave iş verme ve kesin hesap 
farkı ödeme gibi hususlara yaygın bir şekilde başvurulmaktadır. 

Yaygın bir uygulama olan kağıt paftalara işlenen şebeke planları, gerektiği şekilde 
güncellenemediği için şebekenin etkin bir şekilde takibi ve verimli kullanılmasını yeterli 
ölçüde sağlayamadığından, en nihayetinde kalitesiz enerji, kaynak israfı ve yüksek maliyete 
neden olmaktadır. Dolayısıyla en temel ifade ile coğrafi verileri saklayan, sorgulayan ve 
kullanan bir bilgi sistemi olan Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi kapsamında çeşitli iller bazında 
sürdürülen elektrik dağıtım şebekesinin sayısal haritalara işlenmesi, yaygınlaştırılması ve 
güncellenmesi çalışmaları, uzun süre planlama yapılabilmesi, dağıtım şebekesinin etkin takibi 
ve verimli kullanılması açılarından önem taşımaktadır. 

EPDK'ca çıkarılan ilgili yönetmelikler uyarınca elektrik dağıtım şirketleri lisansları 
kapsamına giren yerlerdeki tüketicilere hem ticari hem de teknik açılardan sürekli ve kaliteli 
enerji tedariki ile yükümlü bulunmaktadırlar. Anılan yönetmeliklerde söz konusu 
yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmesiyle ilgili muhtelif kriterler belirlenmiş ve 
bunlann yerine getirilmemesi durumunda cezai müeyyideler öngörülmüştür. Şirketlerin 
mevcut personel ve tesis altyapılan, birçoğu 01.01.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren söz 
konusu kriterlerin yerine getirilebilmesi için yeterli bulunmamaktadır. Şirketlerin çeşitli cezai 
yükümlülükler ile karşı karşıya kalmamaları için personel, şebeke ve tesis altyapılanndaki 
eksiklikleri bir an önce belirleyerek bunları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun 
hizmet verebilecek hale getirmeleri gerekmektedir. 

Yatırım planlamasının kısa ve uzun vadeli master enerji planı çerçevesinde yapılması, 
kaynaklann zorunluluk ve öncelik arz eden yatırımlara tahsis edilmesi, projelerle ilgili gerekli 
etüt ve keşif çalışmaları sağlıklı yapılarak başlanan yatırımların keşifleri dahilinde ve 
süresinde tamamlanması ve yatınmla ilgili birimlerdeki kalifiye elaman eksikliğinin 
giderilmesi, hususlannda gerekli titizlik gösterilmelidir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Bakanlar Kurulu'nun 12.08.1993 tarih ve 
93/4789 sayılı kararı ile 233 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesine göre bir iktisadi devlet 
teşekkülü olarak kurulmuş ve ana statüsü YPK'nın 24.11.1993 tarih ve 93/T-102 sayılı kararı 
ile kabul edilmiştir. 

ÖYK'nın 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile bağlı ortaklıklar dahil 
TEDAŞ'ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

4046 sayılı Kanuna göre, TEDAŞ ve bağlı şirketlerin 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı 
KHK hükümleri çerçevesindeki mevcut denetimleri, sermayelerindeki kamu payı %50'nin 
altına düşünceye kadar sürecektir. 

4046 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi ile, özelleştirme programına alınan 
kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, kendi kuruluş kanunlan ve diğer kanunlarda 
yer alan 4046 sayılı Kanuna aykırı hükümlerin ve 233 sayılı KHK hükümlerinin 
uygulanmayacağı, bu kanunda bulunmayan hallerde ise genel hükümlerin uygulanacağı 
düzenlenmiştir. 
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ÖİB, özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanların, personel mevzuatı 
yönünden hangi kanunlara tabi olduğuna dair 4046 sayılı Kanunda düzenleme 
bulunmadığından, personelinin tabi olduğu mevzuat açısından herhangi bir değişikliğin söz 
konusu olmadığı hususunu, bir yazı ile TEDAŞ'a bildirmiştir. 

TEDAŞ topluluğunda çalışan memurlar ile sözleşmeli personelin özlük ve sosyal 
haklarına ilişkin işlemler; 657, 5434 ve 4046 sayılı kanunlar, 527 sayılı KHK ve bunlann ek 
ve değişiklikleri ile yıllık bütçe kanunlan, Bakanlar Kurulu, YPK, ÖYK ve ÖİB kararlan 
doğrultusunda yürütülmüştür. 

İşçilerin özlük ve sosyal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, 
yönetmelik ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün şirket merkezi Ankara'dır. 2007 yılı sonu itibariyle 
merkez teşkilatında yönetim kurulu ile genel müdürlük ve genel müdürlüğe bağlı birimler yer 
alırken taşra teşkilatında Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı 5 adet bölgesel 
eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. 

ÖİB tarafından, özelleştirme çalışmaları kapsamında TEDAŞ yeniden 
teşkilatlandırılmıştır. Buna göre, 01.03.2005 tarihi itibariyle TEDAŞ'ın Türkiye genelinde 20 
bağlı A.Ş.'si oluşmuş ve 64 müessese bölgelerindeki Bağlı A.Ş.'lerin bünyesine alınmış, 2005 
yılı sonu itibariyle ise müesseseler, tüzel kişilikleri kaldınlarak il müdürlüğüne 
dönüştürülmüşlerdir. 

Yeni oluşturulan şirketlerde, ÖİB'nın 19.12.2005 tarih ve 1735 sayılı oluru ile şirket 
merkez teşkilatı şeması kabul edilmiş ve 1 adet şirket müdürü (koordinatör) ve 2 adet şirket 
müdür yardımcısı (koordinatör yardımcısı) kadrosu ihdas edilmiş, bunun dışında bir kadro 
ihdasına gidilmemiştir. Mevcut duruma göre yıl sonu itibariyle söz konusu şirketlerde çalışan 
memur ve sözleşmeli personelin işgal ettiği kadro ve pozisyonlar da dahil olmak üzere tüm 
boş ve dolu kadro ve pozisyonlar TEDAŞ taşra teşkilatı kadro ve pozisyonları olarak 
görülmektedir. 

Şirketlerin 6'sı genel müdürlük, 14'ü şirket müdürlüğü şeklinde yapılandırılmış olup 
yeni oluşturulan 1 genel müdürlük ile şirket müdürlüklerinin tamamının kadrolan kapsam 
dışıdır. Şirketlerin yapısında yeknesaklık sağlanamadığı gibi öngörülen birimler de gereği gibi 
oluşturulamamıştır. 

Daha önce TEDAŞ taşra teşkilatı için ihdas edilmiş olan kadro ve pozisyonlardan 
halen şirket personelince işgal edilenlerin şirkete tahsisi veya şahsa bağlı kadroya 
dönüştürülmeleri, kalan boş kadro ve pozisyonlann ise iptali veya şirketlere tahsisi suretiyle 
şirketin memur kadro ve sözleşmeli personel pozisyonlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan bağlı şirketlerin amaçları doğrultusunda etkin bir faaliyet 
gösterebilmeleri için, sağlıklı bir teşkilat yapısına kavuşturulmaları ile usulüne uygun bir 
şekilde oluşturulan kadrolara gerekli atamalar yapılmak suretiyle ünitelerin bir an önce 
faaliyete geçirilmesi sağlanmalıdır. 

2006 yılı sonu itibariyle TEDAŞ Genel Müdürlüğünde 159 memur, 609 sözleşmeli 
ve 504 işçi olmak üzere toplam 1.272 kişi; bağlı anonim şirketlerde 654 memur, 7.748 
sözleşmeli ve 20.102 işçi olmak üzere toplam 28.504 kişi; TEDAŞ genelinde ise 813 memur, 
8.357 sözleşmeli ve 20.606 işçi olmak üzere toplam 29.776 personel istihdam edilmiştir. 

Önceki yıla göre TEDAŞ genelindeki toplam personel sayısında, % 4,4 oranında 
1.372 kişilik bir azalma olmuştur. 
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Son yıllarda personel alımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ayrılanların yerine 
yeterince personel alınamamış, TEDAŞ'ın özelleştirme programına dahil edilmesiyle önemli 
sayıda yetişmiş personel emekliye ayrılmış, dolayısıyla da yetişmiş personel açığı oluşmuştur. 
Yeni personel alınsa bile bunlann tecrübe kazanmalan zaman alacağından kalifiye personele 
olan ihtiyaç devam etmektedir. 

İşlerin aksatılmadan yürütülmesi için karar organı üyelikleri ile yönetici kadroların 
boş tutulmaması, vekâlet ve görevlendirmelerin gereğinden uzun sürdürülmemesi, atamalann 
asaleten yapılması ve tüm personelin hizmetinden gereği gibi yararlanılması sağlanmalıdır. 

III. MALİ BÜNYE 
TEDAŞ ve bağlı şirketler topluluğunun konsolide olarak kullandığı kaynaklar 

toplamı, 2006 yılında 16 milyar YTL'ye yükselmiş olup bunun % 20'si oranında 3,1 milyar 
YTL'si öz kaynaklardan, % 80'i oranında 12,9 milyar YTL'si ise yabancı kaynaklardan 
oluşmuştur. 

Topluluğa ait varlıkların % 48'i önemli kısmını dağıtım tesislerinin oluşturduğu bağlı 
değerlerde, % 50,5 i enerji alacakları ve stoklarda, % 1,4'ü de hazır değerlerde bulunmaktadır. 

2006 faaliyet döneminde TEDAŞ'ın bağlı şirketleri dahil konsolide faaliyet zararı 
1.110 milyon YTL, dönem kân ise 1.172 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

IY. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
Elektrik üretim tesisi bulunmayan TEDAŞ, TETAŞ ve diğer özel şirketlerden satın 

aldığı elektrik enerjisinin dağıtım ve satışını yapmaktadır. TEDAŞ bu faaliyetini, 2006 yılında 
oluşturulan 20 bağlı şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. 

Şirket, 2006 yılında bağlı şirketleri aracılığıyla 126.379 GVVh'lık enerji satın almış 
olup yıl içinde bunun % 84,4'ü oranında 106.669 GVVh'ını abonelerine satmıştır. 

TEDAŞ genelindeki alınan ve satılan enerji arasındaki % 15,6 oranında 19.710 
GVVh'lık fark ise, fatura edilmemiş olan genel aydınlatma tüketimleri ile teknik kayıplar ve 
kaçak kullanımlara gitmiştir. Bu oranın 0,5 puanı genel aydınlatmalara ait fatura edilemeyen 
tüketimlerden, 15,1 puanı da kayıp ve kaçaklardan oluşmaktadır. 

TEDAŞ genelinde yıllar itibariyle oluşan toplam kayıp oranlan, teknik kayıp ve 
kaçaklar ile fatura edilemeyen genel aydınlatma oranları bazında aşağıda verilmiştir. 

Yıllar Ölçü 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Teknik kayıplar ve 
kaçaklar % 18,1 18,7 19,5 20,4 21,6 21,4 20,9 19,9 18,6 17,8 15,1 

Fatura edilemeyen % 5,1 4,3 4,4 5,0 4,7 5,2 3,1 2,4 1,2 0,8 0,5 

Top lam % 23,2 23,0 23,9 25,4 26,3 26,6 23,9 22,4 19,8 18,6 15,6 

TEDAŞ toplamında, cari yılda önceki yıla göre; satın alınan enerji miktannda 
13.002,8 GVVh'lık (%11,5) ve satılan enerji miktarında 14.325 GVVh'lık (%15,5) bir artış 
meydana gelmiştir. 

EPDK'nın 27.12.2006 tarih ve 1040 sayılı kararı ile de onaylanan şebeke teknik kayıp 
oranları (Dağıtım Kayıp Katsayıları), bağlı şirketler bazında %5,6 ile %11,8 arasında 
değişmektedir. Söz konusu şebeke teknik kayıp oranları TEDAŞ geneli için ise 7,6 olarak 
tespit edilmiştir. 
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Kayıp-kaçak oranı; yönetimin bu konudaki gayretlerine rağmen sadece 3 bağlı şirkette 
dağıtım kayıplarında mevcut duruma göre TEDAŞ geneli için tespit edilen % 7,6 değerinin 
altında gerçekleşmiştir. Ayrıca, kayıp-kaçak oranlarının Dicle EDAŞ'ta % 57,8 ve Vangölü 
EDAŞ'ta %63,8 gibi kabul edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Dicle EDAŞ'a ait kayıp enerji 
miktarlarının TEDAŞ genelindeki toplam kayıplann yaklaşık 1/3'ünü oluşturduğu 
görülmektedir. 

Kayıp-kaçak oranlarının değerlendirilmesinde, yılsonu tahakkuk kaymaları ile genel 
aydınlatma kapsamındaki tüketim değerlerindeki kaymalar, söz konusu oranları önemli 
ölçüde etkilediğinden, göz önünde bulundurulmalıdır. 

Şirket topluluğunun konsolide satış maliyeti toplamı, 2006 yılında 14,1 milyar YTL 
olarak gerçekleşmiş olup bunun; % 85'i enerji maliyeti, % 15'i de dağıtıma ilişkin faaliyet 
giderlerinden oluşmuştur. 

Ortalama birim satış maliyeti ise Şirket genelinde 2005 yılında 12,22 YKr/kVVh, 
2006 yılında 13,22 YKr/kVVh olarak gerçekleşmiştir. 

TEDAŞ genelinde cari dönemde toplam 13.581 milyon YTL'lik brüt satış hasılatı 
elde edilmiş ve bunun % 5,9'u oranındaki 823,4 milyon YTL'lik kısmı hasılattan indirimlere 
gitmiş, kalan 12.995 milyon YTL'lik kısmı ise net satış hasılatını oluşturmuştur. 

2006 yılı faaliyet sonuçlanna göre 20 bölgenin 6'sında kâr, 14 ü ve genel müdürlük 
merkezinde zarar şeklinde oluşmuş; kârlar toplamının 554,3 milyon YTL, zararlar toplamı 
1.664,2 milyon YTL olması sonucu 1.109,9 milyon YTL'lik konsolide faaliyet zaran 
oluşmuştur. Dönem kârı ise 1.172,3 milyon YTL'dir 

V. YATIRIMLAR 

TEDAŞ'ın 2006 yılı yatınm programında yer alan projeleri için, 910 milyon YTL'lik 
revize ödeneğe karşılık 690 milyon YTL'lik nakdi harcama yapılarak % 76 oranında nakdi 
gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca faaliyet yılında kamulaştırma bedeli olarak harcanan 29 
milyon YTL ile kesin hesap farkları olarak harcanan 26 milyon YTL ile birlikte nakdi 
harcamalar tutan 745 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Yatınm harcamasının; 10 milyon YTL'si etüd-proje, 627 milyon YTL'si şehir 
şebekeleri, 44 milyon YTL'si kırsal dağıtım tesisleri, 176 milyon YTL'si köy tesisleri, 16 
milyon YTL'si işletmeler grubu, 37 milyon YTL'si makine teçhizat grubu 300 bin YTL'si 
taşıtlar ve kalan 55 milyon YTL'si kamulaştırma ve keşif artışlan hesabıyla ilgilidir. 

Kaliteli ve güvenilir enerji sağlanması amacıyla, enerji dağıtımıyla ilgili yeni 
yatırımlar ile mevcut şebekenin ıslahına daha fazla kaynak aynlmahdır. 

Yatınm programı makine ve teçhizat grubunda yer alan 95.D.08.0860 nolu TEDAŞ 
bilgi işlem master projesi kapsamında, bilgi işlem birimlerinin gerekli donanım ve 
yazılımlarla desteklenmesi, bilgisayar program ve uygulamalannda sistem bütünlüğü ile 
standardı ve entegrasyonu sağlayabilecek bir alt yapı oluşturulması amacıyla, abonelik, 
tahakkuk, tahsilat, kayıp-kaçak, açma-kesme ve sayaç işlemleri gibi işlerin yapılacağı bir 
abone otomasyonu projesinin yazılımı, ABONE-NET adıyla TEDAŞ Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı tarafından başlatılmış ve projeyle ilgili yazılım ürünleri ve lisansları ile eğitim ve 
destek hizmetleri ihale yoluyla dışarıdan alınarak yazılım çalışmaları tamamlanmış olup, 
İstanbul ve Kayseri illeri hariç tüm Elektrik Dağıtım Şirketlerinde aktif olarak 
kullanılmaktadır. 
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Yine aynı proje kapsamında, TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 06.09.2002 tarih ve 
57/714 sayılı kararı doğrultusunda, veri tabanları üzerinde birbirleriyle ve ABONE-NET 
yazılımı ile entegre çalışacak; genel muhasebe bilgi yönetim sistemi, sabit kıymetler bilgi 
yönetim sistemi, malzeme yönetimi bilgi yönetim sistemi ve insan kaynakları bilgi yönetim 
sistemi (BYS) yazılımları temini için, ihale sonucu belirlenen firma ile 26.09.2003 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Projenin yazılım geliştirme sürecinin tamamlanmasını müteakip 
yaygınlaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

VI. BAĞLI ŞİRKETLER 

TEDAŞ'ın iştiraki bulunmamaktadır. YPK'nın 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı 
kararı ile, 15 müessesenin birleştirilerek 7 bağlı ortaklığa dönüştürülmesi sonucu oluşturulan 
TEDAŞ'ın 7 bağlı ortaklığı, 1996 yılından itibaren faaliyet göstermişlerdir. Faaliyetleriyle 
ilgili olarak her yıl ayrı ayrı denetim raporu düzenlenmiştir. 

ÖYK'nın 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı 
ortaklıklarıyla birlikte TEDAŞ'ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, özelleştirme çalışmaları kapsamında 
elektrik dağıtımı için 21 bölge belirlenmiş ve Kayseri İli dışındaki 20 bölgede TEDAŞ 
yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, her bölge için kurulan şirketlerin 4046 sayılı 
Kanuna göre hazırlanan ana sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
onaylanmıştır. Ana sözleşmelerinin tescil ve ilanı yapılarak söz konusu şirketlerin oluşumu 
sağlanmıştır. 

Bu kapsamda, Kocaeli EDAŞ ve Karaelmas EDAŞ'ın tüzel kişilikleri kaldırılmak 
suretiyle sırasıyla Sakarya EDAŞ ve Başkent EDAŞ ile birleştirilmişlerdir. 

Söz konusu bölgeler ile bu bölgelerdeki şirketlerin isimleri ve bölgede yer alan iller 
aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Bölge Elektrik dağıtım şirketleri Dağıtım bölgesinde yer alan iller 

1. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, 
Sımak 

2. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Bitlis, Hakkari, Muş, Van 

3. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, İğdır, 
Kars 

4. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon 

5. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli 

6. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Sivas, Tokat, Yozgat 

7. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, 
Osmaniye 

8. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Konya, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, 
Aksaray 

9. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, 
Kırıkkale, Zonguldak 

10. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya, Burdur, İsparta 

11. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir, Manisa 
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12. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova 

13. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Edime, Kırklareli, Tekirdağ 

14. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik 
Dağıtım A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası 

15. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya 

16. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak 

17. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul Avrupa Yakası 

18. Özel Sektör Kayseri 

19. Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Aydın, Denizli, Muğla 

20. Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Adıyaman, Kahramanmaraş 

21. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop 

Çizelgeden de görüleceği üzere sadece Kayseri İlini kapsayan 18. bölgede bir özel 
şirket tarafından elektrik dağıtım ve ticareti yapılmaktadır. 

Şirketlerin yapısında bir yeknesaklık sağlanamamıştır. Bunlardan 8, 9, 13, 15 ve 17. 
bölgelerdeki (önceden bağlı ortaklık olan bölgeler) 5 şirket genel müdürlük, 14. bölgede 
kapsam dışı genel müdürlük, kalan 14 bölgede ise kapsam dışı şirket müdürlüğü şeklinde bir 
yapılanma oluşturulmuştur. TEDAŞ Genel Müdürlüğünde tutulan mevcut kadro ve 
pozisyonların sağlıklı bir şekilde şirketlere tahsisi yapılmamıştır. Geçiş döneminin getirdiği 
belirsizliklerin de etkisiyle şirketlerin yapılanmasındaki olumsuzluklar sürmektedir. 

İşlerin aksamadan yürütülebilmesi için, şirketlerin sağlıklı bir teşkilat yapısına 
kavuşturulması ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünde tutulan kadro ve pozisyonların bir an önce 
şirketlere tahsisinin sağlanması yoluna gidilmelidir. 

TEDAŞ'ın 20 bağlı şirketi için, 2006 yılıyla ilgili olarak, söz konusu bölgelerin 
elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde birer rapor 
düzenlenmiştir. 

EPDK tarafından 24.08.2006 tarihli Kurul kararı ile TEDAŞ'ın bağlı şirketlerinin 
tamamına 01.09.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 30 yıl süreyle geçerli dağıtım ve 
perakende satış lisansları verilmiş bulunmaktadır. 

4046 sayılı Kanunun 20/c maddesinde, "...Özelleştirme programında bulunan ve 
sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret 
Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanamaz." hükmü yer almıştır. 
Buna istinaden şirketin genel kurulu Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılmaktadır. 
TEDAŞ ve bağlı şirketlerinin 2006 yılı genel kurulları Özelleştirme İdaresinin 02.08.2007 gün 
ve 10 sayılı kararı ile yapılmış bilanço ve gelir tabloları onaylanmış, şirketlerin yönetim ve 
denetim kurulları ibra edilmiştir. 

Bağlı şirketlerin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin bilançoların aktif ve pasifleri ile gelir 
tabloları, raporun ekinde ayn ayn verilmiştir. 
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VII. ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerilerin, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek üzere 
gündemde kalması kararlaştırılmıştır: 

1- DİCLE EDAŞ'ta 2006.21.ŞŞ.04 Grup numaralı Diyarbakır Merkez Suriçi Bölgesi 
AG-OG Yer altı Kablolu Elektrik Tesis Yapım İşi ile ilgili olarak; 

- Elektrik dağıtım tesisi yapım işinin proje dahilindeki farklı güzergahlarında kazı 
yapılmak suretiyle yerinde yapılan incelemesinde, gerçekleşen imalat iş kalemlerinin 
sözleşme ve eki şartnamelerde tanımlanan standartlara uygun olarak yaptırılmadığı tespit 
edilerek tutanak altına alındığından; hatalı ve eksik gerçekleşen iş kalemlerinin anılan tesis 
işinin tamamında incelenerek sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak yaptırılması, 

- Yüklenici firma üzerinde gerekli inceleme ve denetim yapılmaması nedenleriyle, 
eksik, hatalı ve kusurlu olarak gerçekleşen imalat iş kalemleri sözleşme ve eki şartnamelerde 
tanımlanan standartlara uygunmuş gibi teslim alınarak hak ediş düzenlemesi yapıldığı ve bu 
bağlamda kamu zararına sebebiyet verildiğinden; Şirket faaliyet bölgesinde yapımı devam 
eden projeler ile gelecekte yapılacak projelerin yapım aşamasında bu tür eksikliklerin tekrar 
etmesinin önlenmesi ve sözleşme ve şartnameler doğrultusunda işlerin takibi açısından konu 
ile ilgili sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesi, 

hususlarının TEDAŞ Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ve soruşturulması, 

2- OSMANGAZİ EDAŞ'ta, 04D050907/01, 06D056260/04 ve 06D056260/05 Proje 
Numaralı Alçak Gerilim (AG)-Orta Gerilim (OG) Elektrik Dağıtım Tesis Yapım İşleri ile 
ilgili olarak; 

-Elektrik dağıtım tesisi yapım işlerinin proje dahilindeki farklı güzergahlarında kazı 
yapılmak suretiyle yerinde yapılan incelemesinde, gerçekleşen imalat iş kalemlerinin 
sözleşme ve eki şartnamelerde tanımlanan standartlara uygun olarak yaptırılmadığı tespit 
edilerek tutanak altına alındığından; hatalı ve eksik gerçekleşen iş kalemlerinin anılan tesis 
işlerinin tamamında incelenerek sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak yaptırılması, 

-Yüklenici firma üzerinde gerekli inceleme ve denetim yapılmaması nedenleriyle, 
eksik, hatalı ve kusurlu olarak gerçekleşen imalat iş kalemleri sözleşme ve eki şartnamelerde 
tanımlanan standartlara uygunmuş gibi teslim alınarak hak ediş düzenlemesi yapıldığı ve bu 
bağlamda kamu zararına sebebiyet verildiğinden; Şirket faaliyet bölgesinde yapımı devam 
eden projeler ile gelecekte yapılacak projelerin yapım aşamasında bu tür eksikliklerin tekrar 
etmesinin önlenmesi ve sözleşme ve şartnameler doğrultusunda işlerin takibi açısından konu 
ile ilgili sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesi, 

hususlarının TEDAŞ Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ve soruşturulması, 

3- BOĞAZİÇİ EDAŞ'ta, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Beyazıt İşletme Müdürlüğü 
Hizmet Alanındaki 04.D.05.09.17/01-8 Proje Numaralı Elektrik Tesis İşleri ile ilgili yüklenici 
firma ile akdedilen sözleşmenin uygulanmasında, mevzuata aykın olan ve kurum zararı 
oluşturan işlemlerin tespiti konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler 
Kurulu'nun 14.12.2007 tarihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporu'nda istenen 
soruşturmanın yerine getirilmesi, 
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4- Göksu EDAŞ'ta Kahramanmaraş İl Müdürlüğü faaliyet bölgesindeki 
Kahramanmaraş İli Merkez İlçe 2006.46.Tes.01 Grup Yer Altı Kablolu Şebeke Tevsii 
Elektrik Tesisi İşinin ihale edilmesi ve yüklenici firma ile akdedilen sözleşmenin uygulanması 
konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 06.11.2007 tarihli 
toplantısında kabul edilen Özel İnceleme Raporu'nda istenen soruşturmanın yerine 
getirilmesi, 

B) Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- TEDAŞ bağlı şirketlerinin teşkilatlanma ve personel sorunlarının çözümlenerek, 
kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi bakımından; 

- Şirketlerin teşkilat şemaları ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmesi, 

- Geçici görevlendirme ve vekaleten atamalar yerine, görevde yükselme eğitim ve 
sınavları yapılmak suretiyle asaleten yönetim personeli atama yoluna gidilmesi, 

- 399 sayılı KHK'ye tabi TEDAŞ personelinin işgal ettiği kadro ve pozisyonlar ile 
yönetimce öngörülen boş kadro ve pozisyonların tahsisi için ÖİB nezdinde girişimlerde 
bulunularak, şirketlerin memur kadrolan ve sözleşmeli personel pozisyonlarının 
oluşturulması, 

2- Teknik kayıplar ile kaçak kullanılan enerjinin satın alınan enerjiye oranlanması 
suretiyle hesaplanan ve 2006 yılında bağlı şirketlerden Vangölü EDAŞ ve Dicle EDAŞ'ta 
%63,8 - %57,8 gibi oldukça yüksek değerlere ulaşan, TEDAŞ genelindeki ortalama değeri ise 
%15,1 olarak gerçekleşen kayıp-kaçak oranının, TEDAŞ geneli için tespit edilen %7,6'lık 
teknik kayıp değerine indirilmesini teminen; gerekli idari, hukuki ve teknik tüm tedbirler 
alınarak kaçak kullanımların önlenmesi, abone sayaçlannın muayene ve kontrollerinin 
zamanında yapılması, tesislerin periyodik bakımlarının aksatılmaması, endekslerin trafo 
bazında okunması ve tüketimleri takip edilerek trafo seçiminde optimizasyon sağlanması, 
hususlan üzerinde titizlikle durulması, 

3- Satılan enerji bedelinden olan alacaklann zamanında tahsil edilememesinin, 
borçların ödenmesinde mali sıkıntı oluşturması yanında tahakkuk eden söz konusu alacaklar 
üzerinden peşin olarak vergi ve fon payı ödemeleri nedeniyle ilave finansal yük getirdiği de 
dikkate alınarak, enerji bedelinden olan alacakların süresinde tahsili ve takibi ile birikimlere 
meydan verilmemesi için; 

-Genel aydınlatmalarda gerekli ölçü sistemi tesis edilerek tüketim değerlerinin sağlıklı 
belirlenmesi ve gerekli abonelik işlemleri tamamlanarak tüketim bedellerinin ilgili yerlere 
fatura edilmesi, 

- Genel aydınlatma ve diğer enerji tüketimlerinden dolayı resmi dairelerden ve 
tanmsal sulama abonelerinden olan enerji bedeli alacaklarının tahsil edilememesinden 
kaynaklanan sorunun çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 

- Abone bazında tahsilat kontrolü ile müşteri gruplarının yıllar itibariyle alacak 
envanteri sağlıklı bir şekilde yapılarak, elektriğin kesilmesi, hukuki takibe alma ve 
sözleşmenin iptal edilmesi gibi yaptınmların etkin bir şekilde uygulanması, 

hususlarında gerekli titizliğin gösterilmesi, 
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4- Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

5- BOĞAZİÇİ EDAŞ'ta, 04.04.2005 tarih ve 2005/8680 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
ile turizm yatırım veya turizm işletme belgesinin geçerlilik süresinin belirlenmesi ve onaylı 
belgenin ibraz edilmesi kaydıyla, belgeli turizm yatırım veya işletmeleri 2004 yılı nisan 
ayından sonraki elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi de dahil olmak üzere o 
bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone 
grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazinece karşılanacağından; Şirketin özelleştirme 
kapsam ve programına alındığı 02.04.2004 tarihi itibarıyla, turizm teşvik belgeli yatınm ve 
işletme abonelerine indirimli tarife uygulanmaması nedeniyle Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 
aleyhine açılan davalar neticesinde söz konusu abonelere ödenen ana para ve faiz giderlerinin 
Hazine Müsteşarlığından tahsili için TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması, 

6- Bağlı şirketlere ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer alan diğer öneri 
ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

- VANGÖLÜ EDAŞ'ta kayıp, kaçak oranlarının kabul edilebilir seviyelere 
çekilebilmesini teminen TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce 15.12.2005 tarihinde ihalesi yapılan 
ve TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 24.02.2006 tarih ve 6/99 sayılı kararı ile onanan, 6,2 milyon 
YTL bedelli Vangölü EDAŞ Van İl Müdürlüğü Taahhütlü Tahakkuk ve Tahsilatı Artırma, 
Kaçağı Önleme Hizmet Alımı işini yükümlenen ve 01.05.2006 tarihinde işe başlayan 
yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eki şartnamelerde yer alan kabuller kapsamında yerine 
getirememesi sonucu, Van EDAŞ Yönetim Kurulu'nun 06.03.2007 gün ve 3/5 sayılı kararı ile 
sözleşmesinin fesh edilmesi üzerine, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün öngördüğü uygulama 
planı doğrultusunda oluşturulan "Fesih Komisyonu"nun hazırladığı 23.05.2007 günlü raporda, 
sözleşmenin 32 nci ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen kurum zarannın tespitinin mümkün 
olamadığını belirtmesine rağmen, kurum zararının var olup, olmadığı öncelikle belirlenmesi 
gereken bir husus olduğundan, sözleşme ve eki şartnameler kapsamında kurum zararının 
oluşup, oluşmadığının tespiti için gerekli çalışmaların süresi içinde yapılması konusunda 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulması, 

SONUÇ: 

-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)'ın 02.08.2007 tarihindeki 
kendi genel kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 1.093.692.870,66 Yeni Türk Lirası 
dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

-Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 1.438.759.492,14 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 296.305.548,07 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 188.190.379,46 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir 
tablosu, 
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-Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 55.249.098,90 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 47.936.091,19 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 34.371.864,61 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu 36.800.557,83 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 56.407.745,29 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 19.180.744,73 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 32.590.187,99 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 131.093.080,30 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 73.743.033,91 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu ve 25.249.393,23 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

-İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi 
genel kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 118.257.553,66 Yeni Türk Lirası dönem 
kârı ile kapanan gelir tablosu, 

-Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 6.273.502,61 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 2.900.036,25 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 227.802.625,69 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu, 
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-Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 76.289.008,04 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan 
gelir tablosu, 

-Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihinde kendi genel kurulunda kabul 
edilen 2006 yılı bilançosu 9.291.562,40 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan gelir 
tablosu, 

-Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 02.08.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 41.791.201,52 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan 
gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı (Füzyon) Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) 

Ayrıntısı 

YTL 

Tümü 

YTL 

Ayrıntısı 

YTL 

Tümü 

YTL 
l-Dönen varlıklar 

A - Hazır Değerler 86.443.896,05 445.020,79 
B - Menkul Kıymetler 170.497.040,00 106.186.000,00 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 
C - Ticari Alacaklar 9.012.546.256,79 3.630.375.402,24 

1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D - Diğer Alacaklar 8.007.454.849,59 12.055.891.842,99 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (2.913.472,75) (2.913.472,75) 

E - Stoklar 148.611,42 950.573,08 
1 - Stok değer düşük.karş. (-) 
2 - Verilen sipariş avanslan 115.432,51 888.661,46 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri 
G - Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 
H - Diğer Dönen Varlıklar 6.048.702,88 11.072.562,88 
Dönen varlıklar toplamı 17.283.139.356,73 15.804.921.401,98 

II-Duran varlıklar 
A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak senet, reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 843,50 843,50 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 944.376.997,02 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.ser.payı değ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 382.900.825,00 
7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) (39.593,26) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 562.097.850,00 
10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) (582.084,72) 

D - Maddi Duran Varlıklar 83.627.395,18 4.865.820.745,07 
1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 155.830.032,05 6.722.282.278,48 
2 - Birikmiş amortismanlar (-) (77.841.585,16) (3.282.089.638,90) 
3 - Yapılmakta olan yatırımlar 5.638.948,29 1.425.628.105,49 
4 - Verilen avanslar 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 693.286,57 15.007.181,40 
1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 952.112,51 15.361.218,59 
2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (258.825,94) 354.037,19 
3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 
2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkuklan 
H - Diğer duran varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 

1.028.698.522,27 4.880.828.769,97 Duran varlıklar toplamı 
Aktif (varlıklar) toplamı 18.311.837.879,00 20.685.750.171,95 
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı (Füzyon) Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mali Borçlar 304.320.662,37 306.498.607,38 
B - Ticari Borçlar 15.853.070.533,69 7.251.606.154,03 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 223.922.625,64 10.746.542.214,85 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 75,29 75,29 
E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm 
F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 4.570.199,46 5.971.431,41 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 413.931,28 
1 - Dönem karı vergi ve diğer yasal 
2 - Dönem karının peş.öd.vergi ve 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4 - Diğer borç ve gider karşılıkları 413.931,28 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler vc Gider 287.169,28 6.074,19 
1 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 16.386.585.197,01 18.310.624.557,15 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali Borçlar 300.702.096,85 1.380.310.794,23 
B - Ticari Borçlar 358,14 394.493.817,94 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 
E - Borç ve Gider Karşılıkları 390.386,00 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 
2 - Diğer borç ve gider karşılıkları 390.386,00 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider 
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 300.702.454,99 1.775.194.998,17 

III-Öz kaynaklar 
A - Ödenmiş Sermaye 1.003.612.375,71 1.072.685.636,00 

1 - Sermaye 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 
2 - Ödenmemiş sermaye (69.073.260,29) 0,00 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 22.685.636,00 22.685.636,00 
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz 

B - Sermaye Yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2 - Hisse senetleri iptal karlan 
3 - MDV yeniden değerleme artışlan 
4 - İştirakler yeniden değerleme 
5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 106.337.265,48 266.048.191,88 
1 - Yasal yedekler 106.336.618,64 217.001.208,04 
2 - Statü yedekleri 0,00 
3 - Olağanüstü yedekler 646,84 49.046.983,84 
4 - Diğer kar yedekleri 
5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 48.944.872,77 686.263.071,26 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) (331.373.411,85) (331.373.411,85) 
F - Dönem net karı (zaran) 797.029.124,89 (1.093.692.870,66) 

Öz kaynaklar toplamı 1.624.550.227,00 599.930.616,63 
Pasif (kaynaklar) toplamı 18.311.837.879,00 20.685.750.171,95 
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı (Füzyon) Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler Önceki Dönem Cari Dönem 

YTL YTL 

A-Brüt satışlar 6.196.906.831,13 4.860.659.980,78 

B-Satıştan indirimler(-) 

C-Net Satışlar 6.196.906.831,13 4.860.659.980,78 

D-Satışlann maliyeti (6.196.906.831,13) (4.860.659.980,78) 

Brüt satış kan veya zaran 

E-Faaliyet giderleri(-) (80.011.839,32) (328.872.067,60) 

Faaliyet zararı (80.011.839,32) (328.872.067,60) 

F-Diğer faal.ol.gelir ve karlar 871.029.527,35 6.881.319,86 

G-Diğer faal.ol.gider vc zararlar(-) (9,47) (468.526,55) 

H-Finansman giderleri(-) (193.148,60) 

Olağan kar veya zarar 791.017.678,56 (322.652.422,89) 

I-Olağandışı gelir ve karlar 8.298.437,01 2.347.875.642,16 

J-Olağandışı gider ve zarariar(-) (2.286.990,68) (3.118.916.089,93) 

Dönem kan veya zaran 797.029.124,89 (1.093.692.870,66) 

K-Dönem karı vergi ve diğ.yasal 

yükümlülükler karşılığı(-) 

Dönem net karı veya zararı 797.029.124,89 (1.093.692.870,66) 
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Car dönem 

Aynntısı Tümü Aynntıs ı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

1 - D Ö N E N VARLIKLAR : 

A - Hazır Değerler 1.315.478,06 17.571.233,65 

B - Menkul Kıymetler 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 908.672.604,91 778.072.744,75 

1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 9 .009.787,22 9 .564.772,38 

D - Diğer Alacaklar 1.582.585,14 1.133.778,25 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) 39.041,82 39 .041,82 

E - Stoklar 4 .923.737,93 7 .365.513,14 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 

2 - Verilen sipariş avansları 12.641,59 24.958,06 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onarım Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 482 .357 ,87 525 .512 ,83 

H - Diğer Dönen Varlıklar 196.881.896,85 297.825.260,28 

D Ö N E N VARLIKLAR TOPLAMI : 1.113.858.660,76 1.102.494.042,90 

II - D U R A N VARLIKLAR : 

A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak senet, reeskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
C - Mali Duran Varlıklar 

1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak, sermaye taahhütleri (-) 

5 - İşt.ser.payı değ.düş.karş. (-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 

8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 
D - Maddi Duran Varlıklar 218 .651 .592 ,94 10.572.867,65 

1 - Maddi duran varlıklar ( b r ü t ) 191.081.031,08 4 .686 ,09 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) 70 .845.567,49 4 .686 ,09 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 98.416.129,35 10.572.867,65 

4 - Verilen avanslar 
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,23 115.184.722,06 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 4,17 122.625.631,25 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) 3,94 7 .440.909,19 

3 - Verilen avanslar 
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( b r ü t ) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkuklan 

H - Diğer duran varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMI: 218 .651 .593 ,17 125.757.589,71 

AKTİF (Var l ık lar ) T O P L A M I : 1.332.510.253,93 1.228.251.632,61 
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) AynnOsı Tümü Aynntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 1.883.227.377,65 826.934.873,89 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 622.803.519,59 126.495.891,21 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 547.113,66 

E - Yıllara Yay.Inş.ve Onanırı Hakedişleri 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 18.616.293,63 22.907.524,32 

G - Borç vc Gider Karşılıklan 1.556.706,50 1.521.265,84 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

2 - Dönem karının peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç vc gider karşılıklan 1.556.706,50 1.521.265,84 

II - Gcl.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 15.355.310,13 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 84.967,24 

KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI 2.526.835.978,27 993.214.865,39 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 11.768.456,33 2.013.251,22 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 54.499,03 54.499,03 

E - Borç ve Gider Karşılıklan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıktan 

F - Gel. Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI 11.822.955,36 2.067.750,25 

III -ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş Sermaye 39.714.830,37 37.711.534,85 

1 - Sermaye 26.871.091,00 26.871.091,00 

2 - Ödenmemiş sermaye (-) -36.665,96 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 11.662.984,34 10.840.443,85 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) -1.144.089,07 

B - Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karlan 

3 - MDV yeniden değerleme artışlan 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 2.044.846,67 2.044.846,67 

1 - Yasal yedekler 2.044.846,67 2.044.846,67 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 8.558.304,15 

E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) -632.854.194,54 -1.245.546.856,96 

F - Dönem net kan (zaran) -621.250.966,57 1.438.759.492,41 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI -1.203.787.179,92 232.969.016,97 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 1.334.871.753,71 1.228.251.632,61 
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Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler Önceki Dönem 
YTL 

Cari Dönem 
YTL 

A-Brüt satışlar 408.229.551,41 563.009.203,52 

B-Satıştan indirimler(-) 21.174.178,48 28.257.171,67 

C-Net Satışlar 387.055.372,93 534.752.031,85 

D-Satışların maliyeti 916.932.128,07 1.070.680.866,64 

B r ü t sat ı ş kar ı v e y a zarar ı ( - ) (529.876.755,14) (535.928.834,79) 

E-Faaliyet giderleri(-) 93.978.451,45 111.721.288,25 

F a a l i y e t kar ı v e y a zarar ı ( - ) (623.855.206,59) (647.650.123,04) 

F-Diğer faal.olağan gelir ve karlar 19.454.196,67 15.360.286,55 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar(-) 4.107.093,87 1.221.063,89 

H-Finansman giderleri(-) 0,00 0,00 

O l a ğ a n k a r v e y a zarar( - ) (608.508.103,79) (633.510.900,38) 

I-Olağandışı gelir ve karlar 3.457.871,05 2.078.561.463,12 

J-Olağandışı gider ve zararlar(-) 16.200.733,83 6.291.070,33 

D ö n e m kar ı v e y a zarar ı ( - ) (621.250.966,57) 1.438.759.492,41 

K-Dönem karı vergi ve diğ.yasal 

yükümlülükler karşılığı(-) 

D ö n e m net k a n v e y a zarar ı ( - ) (621.250.966,57) 1.438.759.492,41 
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

l-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 1.044.468,61 9.956.139,62 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 119.819.696,73 94.433.997,71 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 1.345.001,66 1.223.671,75 

D-Diğer alacaklar 636.349,96 966.666,36 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 2.900.189,70 4.386.641,90 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 4.720,00 7.380,80 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 208.098,86 228.806,75 
H-Diğer dönen varlıklar 42.703.451,28 68.347.261,63 

Dönen varlıklar toplamı 167.312.255,14 178.319.513,97 
ll-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-lştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Dığer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 158.876.316,60 13.108.629,06 
1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 229.299.262,92 1.408,80 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 83.178.782,38 1.289,39 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 12.755.836,06 13.108.509,65 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 74.701.504,14 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 79.646.772,16 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 4.945.268,02 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 158.876.316,60 87.810.133,20 
Aktif (varlıklar) toplamı 326.188.571,74 266.129.647,17 
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

l-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 2 8 3 . 1 2 8 . 0 0 7 , 2 8 1 5 2 . 8 4 7 . 8 5 4 , 8 7 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 2 7 9 . 5 0 2 . 8 2 7 , 9 3 5 2 . 2 4 0 . 2 6 1 , 0 3 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-ödenecek vergi ve yükümlülükler 6 . 3 5 9 . 0 6 9 , 4 7 7 . 0 0 7 . 2 6 3 , 2 3 

G-Borç ve gider karşılıkları 8 0 7 . 8 8 9 , 4 8 7 8 3 . 2 1 3 , 7 3 

1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

yükümlülükleri (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Maliyet giderleri karşılığı 8 0 7 . 8 8 9 , 4 8 7 8 3 . 2 1 3 , 7 3 

5-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 7 3 . 8 8 4 , 0 4 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 5 6 9 . 8 7 1 . 6 7 8 , 2 0 2 1 2 . 8 7 8 . 5 9 2 , 8 6 

ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 2 . 5 1 8 . 3 0 6 , 9 6 6 0 5 . 1 6 6 , 0 8 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 2 . 5 1 8 . 3 0 6 , 9 6 6 0 5 . 1 6 6 , 0 8 

lll-öz kaynaklar 
A-ödenmiş sermaye 2 3 . 1 0 3 . 3 7 4 , 9 2 2 8 . 7 8 9 . 7 1 8 , 3 2 

1-Sermaye 2 5 . 7 2 3 . 8 4 7 , 0 0 2 5 . 7 2 3 . 8 4 7 , 0 0 

2-ödenmemiş sermaye (-) 2 8 . 8 0 0 , 8 9 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 3 . 0 6 5 . 8 7 1 , 3 0 3 . 0 6 5 . 8 7 1 , 3 2 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 5 . 6 5 7 . 5 4 2 , 4 9 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 3 4 0 . 4 4 3 , 5 2 3 4 0 . 4 4 3 , 5 1 

1-Yasal yedekler 3 4 0 . 4 4 3 , 5 2 3 4 0 . 4 4 3 , 5 1 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 8 . 8 0 2 . 1 3 2 , 3 4 5 . 6 5 7 . 5 4 2 , 5 0 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) ( 1 4 2 . 9 9 9 . 6 4 6 , 8 1 ) ( 2 7 8 . 4 4 7 . 3 6 4 , 1 7 ) 

F-Dönem net zararı ( 1 3 5 . 4 4 7 . 7 1 7 , 3 9 ) 2 9 6 . 3 0 5 . 5 4 8 , 0 7 

öz kaynaklar toplamı ( 2 4 6 . 2 0 1 . 4 1 3 , 4 2 ) 5 2 . 6 4 5 . 8 8 8 , 2 3 

Pasif (kaynaklar) toplamı 3 2 6 . 1 8 8 . 5 7 1 , 7 4 2 6 6 . 1 2 9 . 6 4 7 , 1 7 
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A- Brüt satışlar 90.411.484 91.498.656 

B- Satış indirimleri (-) 5.608.984 5.565.961 

C- Net satışlar 84.802.500 85.932.695 

D- Satışların maliyeti (-) 170.865.881 202.322.632 

Brüt satış kârı (86.063.381) (116.389.937) 

E- Faaliyet giderleri (-) 54.182.967 56.536.550 

Faaliyet zararı (140.246.348) (172.926.487) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 5.241.409 5.201.515 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 342.286 17.065 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar (135.347.225) (167.742.037) 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 2.653.918 466.659.994 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 2.754.410 2.612.409 

Dönem zararı (135.447.717) 296.305.548 

K- Dönem kân vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net zaran (135.447.717) 296.305.548 
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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Var l ık lar ) 

Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Var l ık lar ) 

Aynntısı 

Milyon TL 

Tümü 

Milyon TL 

Ayrıntısı 

Milyon TL 

Tümü 

Milyon TL 

I - D Ö N E N VARLIKLAR : 

A - Hazır Değerler 

I - D Ö N E N VARLIKLAR : 

A - Hazır Değerler 1.826.557,72 12.569.148,05 

B - Menkul Kıymetler 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 236 .705 .797 ,79 144.833.306,80 

1 - Alacak senet. Reeskonbtu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 898.721,40 1.553.110,60 

D - Diğer Alacaklar 2 .756.876,83 2.287.529,05 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) 956,40 

E - Stoklar 4.805.255,81 5.626.529,36 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 

2 - Verilen sipariş avanslan 6.913,00 6 .390,42 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 415.433,91 465 .368 ,96 

H - Diğer Dönen Varlıklar 17.712.043,82 29.374.598,00 

D Ö N E N V A R L I K L A R T O P L A M I : 264.221.965,88 195.156.480,22 

II - D U R A N VARLIKLAR : 

A -Ticari Alacaklar 

I - Alacak senet. Reeskonbtu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 

1 - Bağlı menkul kıymetler 

2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 

3 - iştirakler 

4 - tştirak.sermaye taahhütleri (-) 

5 - İşt.ser.payı geğ.düş.karş. (-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 

8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 249.055.989,27 32.405.524,18 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 370.617.985,56 4 .597 ,84 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) 204.748.424,88 4 .597,84 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 83.186.428,59 32 .405 .524 ,18 

4 - Verilen sipariş avanslan 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 471 .027 ,62 110.214.138,37 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 542.836,70 118.077.086,40 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) 71.809,08 7 .862.948,03 

3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 

3 - Verilen avanslar 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gel.Tahakkuku 82.051,47 37 .389,29 

H - Diğer Duran Varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMI : 

AKTİF (Var l ık lar ) TOPLAMI : 

H - Diğer Duran Varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMI : 

AKTİF (Var l ık lar ) TOPLAMI : 

249.609.068,36 142.657.051,84 
H - Diğer Duran Varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMI : 

AKTİF (Var l ık lar ) TOPLAMI : 513 .831.034,24 337.813.532,06 
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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Öncek dönem Cari dönem 

Pasif ( Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntıs ı Tümü 

Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 127.486.040,55 88.860.814,09 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 419.912.450,08 94 .994 .546 ,60 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 4.480,45 3.647,84 

E - Yıllara Yay.İnş.ve Onarım Hakedişleri 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 11.623.123,83 13.439.588,58 

G - Borç vc Gider Karşılıkları 1.333.312,75 1.382.596,18 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş.(-) 

2 - Dönem kamım peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç vc gider karşılıklan 1.333.312,75 1.382.596,18 

H - Gel .Ayl .Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 78 .909,88 1.284.751,88 

KISA VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 560.438.317,54 199.965.945,17 

II - U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 4 .764.252,22 989.277,49 

I - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 

E - Borç ve Gider Karşılıkları 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

U Z U N VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 4.764.252,22 989 .277 ,49 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - Ödenmiş Sermaye 34.223.190,03 34 .262.655,49 

1 - Sermaye 27 .580 .587 ,00 27 .580 .587 ,00 

2 - Ödenmemiş sermaye 39.465,46 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 8 .217.810,24 8.217.810,24 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) (1 .535.741,75) (1 .535.741,75) 

B - Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karları 

3 - M D V yeniden değerleme artışlan 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 2 .240.327,19 2 .240.327,19 

1 - Yasal yedekler 2 .240.327,19 2 .240.327,19 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş Yıl Karlan 78.431.278,25 78 .431.278,25 

E - Geçmiş Yıllar Zararlan ( - ) (89.747.970,81) (166 .266 .330 ,99) 

F - Dönem Net Kan veya zaran (-) (76.518.360,18) 188.190.379,46 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI (51.371.535,52) 136.858.309,40 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 513.831.034,24 337.813.532,06 
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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER Önceki dönem Cari dönem 

Milyon TL Milyon TL 

A - Brüt satışlar 176.645.544,36 183.011.999,40 

B - Satış indirimleri ( -) 10.418.179,19 11.312.281,36 

C - Net satışlar 166.227.365,17 171.699.718,04 

D - Satışların maliyeti ( - ) 161.405.666,70 191.753.226,93 

Brüt satış kan veya zaran 4.821.698,47 (20.053.508,89) 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 83.149.466,91 86.065.872,26 

Faaliyet zararı (78.327.768,44) (106.119.381,15) 

F - Diğer faaliyet.olağan gelir ve karlar 6.835.767,60 6.030.201,04 

G - Diğer faaliyet.olağan gider ve zararlar ( - ) 722.162,06 830.287,33 

H - Finansman giderleri ( - ) 0,00 0,00 

Olağan zarar (72.214.162,90) (100.919.467,44) 

I - Olağandışı gelir ve karlar 4.181.326,28 292.861.784,27 

J - Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 8.485.523,56 3.751.937,37 

Dönem kan veya zararı (76.518.360,18) 188.190.379,46 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları ( - ) 

Dönem net karı veya zararı (76.518.360,18) 188.190.379,46 
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Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Dönem başı Can dönem 

Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Varlıklar) YTL YTL YTL YTL 

I - Dönen varlıklar 
A - Hazır değerler 1.551.564,86 5.062.076,49 

B - Menkul kıymetler 
1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C - Ticari alacaklar 165.864.689,77 94.958.132,78 

1 - Alacak senetleri reeskonbtu(-) 
2 - Kazanılmamış finansal kiralama faiz giderler 
3 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 1.452.969,43 1.505.053,49 

D - Diğer alacaklar 428.447,69 566.534,24 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E - Stoklar 2.725.183,77 4.161.376,96 

1 - Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2 - Verilen sipariş avanslan 209.476,83 100.571,13 

F - Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 
G - Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan 2.033.436,43 5.208.371,47 

H - Diğer dönen varlıklar 2.089.501,87 7.511.207,08 

Dönen varlıklar toplamı 174.692.824,39 117.467.699,02 

II - Duran varlıklar 
A -Ticari alacaklar 12.000,00 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer alacaklar 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 

2 - Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 
3 - İştirakler 

4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı(-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 
8 - Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı.(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı(-) 

D - Maddi duran varlıklar 
1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 215.580.073,13 26.667.313,80 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) 303.212.099,18 60.452,72 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 123.505.291,44 56.852,72 

4 - Verilen sipariş avanslan 35.799.860,78 26.663.713,80 

E - Maddi olmayan duran varlıklar 73.404,61 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 1.877.641,92 101.710.141,56 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) 6.197.637,92 108.636.662,77 

3 - Verilen avanslar 4.319.996,00 6.926.521,21 

F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tük.tabi.varlıklar (brüt) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 

H - Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 217.469.715,05 128.377.455,36 

Aktif (varlıklar) toplamı 392.162.539,44 245.845.154,38 
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Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

l-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 11.288.498,24 70.288.308,79 

1-Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 282.435.810,85 83.733.628,36 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 405.577,12 468.524,73 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 6.632.778,40 8.046.450,96 

G-Borç ve gider karşılıkları 877.044,49 1.027.585,97 

1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküml.karşıl. 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ. Yüküml.(-) 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 

4-Maliyet giderleri karşılığı 877.044,49 1.027.585,97 

5-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 109.962,82 1,462.307,94 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 95.227,45 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 301.844.899,37 165.026.806,75 

ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 7.026.368,21 1.541.672,06 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 7.026.368,21 1.541.672,06 

lll-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 36.464.043,08 131.068.536,50 

1-Sermaye 40.432.225,00 126.603.980,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 41.381,34 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 4.464.556,50 4.464.556,50 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 8.391.357,08 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karları 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 3.457.237,97 3.457.237,97 

1-Yasal yedekler 3.457.237,97 3.457.237,97 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 95.729.229,96 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (23.139.269,48) 

F-Dönem net kan/zararı (29.219.969,67) (55.249.098,90) 

Öz kaynaklar toplamı 83.291.271,86 79.276.675,57 

Pasif (kaynaklar) toplamı 392.162.539,44 245.845.154,38 
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Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem Gelir ve giderler 
YTL YTL 

A- Brüt satışlar 212.641.762,94 237.259.750,98 

B- Satış indirimleri (-) (12.194.358,71) (13.852.260,99) 

C- Net satışlar 224.836.121,65 251.112.011,97 

D- Satışların maliyeti (-) (164.296.519,19) (207.065.222,13) 

Brüt satış kârı veya zararı 389.132.640,84 458.177.234,10 

E- Faaliyet giderleri (-) (70.656.410,25) (74.455.793,68) 

Faaliyet kan veya zaran 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 10.153.312,13 6.057.063,13 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (557.388,62) (330.418,07) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 3.255.710,91 1.623.628,84 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) (7.566.078,88) (4.485.846,98) 

Dönem kar veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan veya zararı (29.219.969,67) (55.249.098,90) 
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 1.588.695,53 6 .223.189,80 

B-Menkul kıymetler 6.738.960,27 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 149.840.806,80 94 .321 .095 ,49 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) -9834704,42 -7373866 ,97 

D-Diğer alacaklar 1.584.654,96 1.451.773,36 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 

-5585,92 
2.247.235,45 

-6877,77 
2.560.516,91 

1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Vcrilen sipariş avanslan 7.280,00 944 ,00 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 366 .267 ,12 429 .938 ,67 

H-Diğer dönen varlıklar 2 .353.764,40 2.429.763,51 

Dönen varlıklar toplamı 157.981.424,26 114.155.238,01 

II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

I-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-lştirakler 
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D-Maddi duran varlıklar 156.312.345,12 14.672.716,23 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 268.074.382,90 4 .057 ,10 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 133.484.417,72 4 .057,10 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 21 .722.379,94 14.672.716,23 

4-Verilen sipariş avanslan 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 3 .220,22 69 .224 .359 ,27 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 96 .881,82 74 .147.905,05 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 93 .661,60 4 .923.545,78 

3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 156.315.565,34 83 .897 .075 ,50 

Aktif (varlıklar) toplamı 314.296.989,60 198.052.313,51 

- 6 9 3 -



Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
1 -Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 7.818.597,87 51.312.937,28 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 229.401.954,98 69.643.931,45 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 2.866.193,47 2.782.004,32 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödcnecek vergi ve yükümlülükler 6.965.874,58 7.808.821,86 

G-Borç ve gider karşılıklan 1.048.711,75 1.351.495,44 

1-Dönem kan vergi vc diğer yasal yükümlülükler karşılıkları 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) 
3 Kulem tazminatı karşılıklan 
4-Maliyet giderleri karşılığı 1.048.711,75 1.351.495,44 

5-Diğer borç ve gider karşılıklan 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 1.270.057,54 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 84.697,32 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 248.186.029,97 134.169.247,89 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 4.605.539,52 1.258.318,18 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç vc gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 4.605.539,52 1.258.318,18 

III-öz kaynaklar 
A-Ödcnmiş sermaye 38.843.782,83 107.473.450,19 

1 -Sermaye 39.673.010,00 102.966.223,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 44.382,77 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 4.507.227,19 4.507.227,19 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 5.292.071,59 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 3.087.388,44 3.087.388,44 

1 -Yasal yedekler 3.087.388,44 3.087.388,44 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karlan 78.214.036,89 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 29.829.910,16 

F-Dönem net zaran 28.809.877,89 47.936.091,19 

Öz kaynaklar toplamı 61.505.420,11 62.624.747,44 

Pasif (kaynaklar) toplamı 314.296.989,60 198.052.313,51 
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A- Brüt satışlar 192.336.215,89 224.845.343,47 

B- Satış indirimleri (-) 10.266.018,42 11.990.111,82 

C- Net satışlar 182.070.197,47 212.855.231,65 

D- Satışların maliyeti (-) 153.876.512,23 197.573.648,56 

Brüt satış kârı 28.193.685,24 15.281.583,09 

E- Faaliyet giderleri (-) 61.366.575,74 64.612.489,11 

Faaliyet zaran 33.172.890,50 49.330.906,02 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 6.131.984,66 11.362.106,87 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 2.590.561,59 3.637.119,54 

H- Finansman giderleri (-) _ 

Olağan zarar 29.631.467,43 41.605.918,69 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 3.581.573,88 1.225.477,23 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 2.759.984,34 7.555.649,73 

Dönem zararı 28.809.877,89 47.936.091,19 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 0,00 0,00 

Dönem net zararı 28.809.877,89 47.936.091,19 
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Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 yılı bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

I-Döncn varlıklar 

A-Hazır değerler 682 .521 ,76 3 .144.304,14 
B-Menkul kıymetler 3 .323.000,00 

1-Menkul kıymet.dcğer düşük.karşı.(-) 
C-Ticari alacaklar 168.325.925,08 75 .252 .251 ,03 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kirala.faiz gel.(-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
14.046.964,68 

351.433,77 
19.295.454,76 

2 .597.704,24 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
3.511,40 

3.455.698,91 
4 .897,40 

4 .156.305,75 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tahak. 2 .598.433,77 

4 .610 ,00 

280.503,04 
H-Diğer dönen varlıklar 139.899,77 2 .331.587,94 

Dönen varlıklar toplamı 175.553.913,06 91 .085 .656 ,14 

II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kira.faiz gelir.(-) 
3-Şüphcli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy.değer düşük. kar. (-) 
3-İştirakler 

4-tştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler sermaye pay. değer düş.kar. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortak.serma.pay.değer düş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlık.değer düş.kar.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 154.608.193,90 3.284.275,35 

1 -Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 
4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

171.112.409,69 
75.079.201,11 
58 .574.985,32 

138.926,35 

4 .488,42 
3.727,80 

3 .283.514,73 

82.849.604,35 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 
G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

167.507,19 
28 .580,84 

154.747.120,25 

88 .141 .123 ,33 
5 .291.518,98 

86 .133.879,70 

Aktif (varlıklar) toplamı 330.301.033,31 177.219.535,84 
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Çamhbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 

B-Ticari borçlar 
1-Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

5.956.916,33 43.360.959,30 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

219.011.257,97 63.934.288,95 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

173.063,02 2.663,95 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 
B-Ticari borçlar 

1-Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 5.010.922,56 5.555.301,80 
G-Borç ve gider karşılıklan 890.315,95 968.275,41 

1-Dönem kân vergi ve diğer yasal yükümlü.karşı. 
2-Dönem kânnın peşin öde.vergi ve diğer yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 890.315,95 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 1.440.463,69 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 74,67 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 231.042.550,50 115.261.953,10 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
1-Ertelenmiş finansal kira.borç.maliyet.(-) 

B-Ticari borçlar 6.868.733,27 1.312.012,23 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç vc gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelir, ve gider tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 6.868.733,27 1.312.012,23 
III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 29.238.338,29 90.230.863,52 
1 -Sermaye 23.932.858,00 84.036.192,00 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 33.526,54 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 6.194.671,52 6.194.671,52 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 855.664,69 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 6.511.084,04 4.786.571,60 
1 - Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zararı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

6.511.084,04 

75.050.052,29 

4.786.571,60 

(34.371.864,61) 

1 - Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zararı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

6.511.084,04 

(7.147.240,52) 

4.786.571,60 

(34.371.864,61) 

1 - Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zararı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

6.511.084,04 

(11.262.484,56) 

4.786.571,60 

(34.371.864,61) 

1 - Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zararı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

6.511.084,04 

92.389.749,54 

4.786.571,60 

60.645.570,51 

1 - Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kâr yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zararı 

Öz kaynaklar toplamı 
Pasif (kaynaklar) toplamı 

6.511.084,04 

330.301.033,31 

4.786.571,60 

177.219.535,84 
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Çamhbel Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A-Brüt satışlar 187.683.643,91 213.623.597,00 

B-Satış indirimleri (-) 9.677.045,41 11.729.291,52 

C-Net satışlar 178.006.598,50 201.894.305,48 

D-Satışların maliyeti (-) 139.652.731,74 176.925.236,67 

Brüt satış kârı 38.353.866,76 24.969.068,81 

E-Faaliyet giderleri (-) 50.804.232,24 56.966.434,03 

Faaliyet zararı (12.450.365,48) (31.997.365,22) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 10.493.401,52 12.951.898,09 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 5.919.547,10 11.793.865,95 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar (7.876.511,06) (30.839.333,08) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 2.447.857,69 922.184,50 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 5.833.831,19 4.454.716,03 

Dönem zararı (11.262.484,56) (34.371.864,61) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

Dönem net zararı (11.262.484,56) (34.371.864,61) 
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Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I - D Ö N E N V A R L I K L A R : 

A - Hazır Değerler 4 .009.503,76 3 .656.535,06 

B - Menkul Kıymetler 17.071.000,00 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 1.025.715.729,26 579.599.175,41 

1 - Alacak senet. Reeskonbtu(-) 

2 - Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 48 .177.328,23 80 .090.981,28 

D - Diğer Alacaklar 6 .140.367,09 10.660.918,71 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) 344.379,69 368 .248 ,80 

E - Stoklar 9.051.824,63 14.190.574,79 

I - Stok değer düşük.karş. (-) 

2 - Verilen sipariş avansları 38.497,43 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 464 .728 ,82 713 .146 ,96 

H - Diğer Dönen Varlıklar 862.211,27 1.034.838,29 

D Ö N E N V A R L I K L A R TOPLAMI : 1.046.244.364,83 626 .926 .189,22 

II - D U R A N V A R L I K L A R : 

A -Ticari Alacaklar 0,00 

1 - Alacak senet. Reeskonbtu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 0,00 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 0,00 

1 - Bağlı menkul kıymetler 

2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 

3 - İştirakler 

4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 

5 - İşLser.payı geğ.düş.karş. (-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 

8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 365 .917 .456 ,70 31 .729.344,43 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 487 .800.683,78 39 .648 ,79 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) 236.450.830,11 39 .648,79 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 114.567.603,03 31 .729 .344 ,43 

4 - Verilen sipariş avansları 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 173.631.705,82 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 2,55 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) 2,55 11.743.742,68 

3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 

2 - Birikmiş tükenme payları ( - ) 

3 - Verilen avanslar 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gel.Tahakkuku 

H - Diğer Duran Varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R T O P L A M I : 365 .917 .456 ,70 205.361.050,25 

AKTİF ( Varlıklar) TOPLAMI : 1.412.161.821,53 832.287.239,47 
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Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif ( Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 0,00 

B - Ticari Borçlar 24 .299 .581,02 233 .176 .665 ,09 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 990 .511 .071 ,12 260 .154 .878 ,44 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 20.683,28 

E - Yıllara Yay.İnş.vc Onanm Hakcdişlcri 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 48 .290 .178 ,80 42 .689 .894 ,14 

G - Borç ve Gider Karşılıktan 15.476.817,32 1.952.690,92 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş.(-) 29 .718.332,85 

2 - Dönem karının peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 16.021.131,77 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 1.779.616,24 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 8 .612.257,80 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 109.065,11 

KISA VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 1.078.707.396,65 546 .586 .386 ,39 

II - U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 32 .985.393,55 6 .632.603,78 

I - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 834 ,92 

E - Borç ve Gider Karşılıkları 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

U Z U N VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 32.986.228,47 6 .632.603,78 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - Ödenmiş Sermaye 64 .599.545,92 301 .172 .875 ,53 

1 - Sermaye 73 .479 .658 ,00 293.908.580,00 

2 - Ödenmemiş sermaye 56.899,35 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 7.264.295,53 7 .264.295,53 

4 - Sermaye düzeltmesi o lumsuz farklan (-) 16.087.508,26 

B - Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karlan 

3 - M D V yeniden değerleme artışları 60 .299 .848 ,00 

4 - İştirakler yeniden değerleme artıştan 

5 - Sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 25 .228 .895 ,39 14.695.931,60 

1 - Yasal yedekler 25 .228.695,18 14.695.931,60 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 200,21 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş Yıl Karları 110.709.555,96 

E - Geçmiş Yıllar Zararlan ( - ) -5 .514.737,95 

F - Dönem Net Kan veya zaran (-) 105.444.937,09 -36 .800.557,83 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 300.468.196,41 279 .068 .249 ,30 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 1.412.161.821,53 832 .287 .239 ,47 
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Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER 
Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A - Brüt satışlar 1.254.052.066,03 1.395.452.153,01 

B - Satış indirimleri (-) 69.886.088,11 79.781.466,59 

C - Net satışlar 1.184.165.977,92 1.315.670.686,42 

D - Satışların maliyeti ( - ) 934.463.057,11 1.201.648.379,11 

Brüt satış karı 249.702.920,81 114.022.307,31 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 135.294.018,87 142.146.726,91 

Faaliyet karı veya zararı 114.408.901,94 (28.124.419,60) 

F - Diğer faaliyet.olağan gelir ve karlar 56.109.427,79 40.140.303,00 

G - Diğer faaliyet.olağan gider ve zararlar ( - ) 21.363.207,72 53.860.921,53 

H - Finansman giderleri ( - ) 0,00 

Olağan kar veya zararı 149.155.122,01 41.845.038,13 

I - Olağandışı gelir ve karlar 15.710.810,76 16.214.105,65 

J - Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 29.702.662,83 11.169.625,35 

Dönem karı veya zararı 135.163.269,94 36.800.557,83 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları ( - ) 29.718.332,85 

Dönem net kan veya zararı 105.444.937,09 36.800.557,83 

-701 -



Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I - D Ö N E N V A R L I K L A R : 
A - Hazır Değerler 2 .651.165,37 5 .689.132,87 

B - Menkul Kıymetler 2 .500 .000 ,00 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 
C - Ticari Alacaklar 144.369.254,23 460 .212 .504 ,46 

1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (11 .657 .782 ,93) 

D - Diğer Alacaklar 303.365,78 4 .411.431,33 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) 

E - Stoklar 4 .337.271,58 6.557.319,01 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 
2 - Verilen sipariş avanslan 

F - Yıllara Yay.tnş.ve Onarım Maliyetleri 
G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 219.460,88 552 .192 ,76 

H - Diğer Dönen Varlıklar 50.303,05 450 .049 ,02 

D Ö N E N VARLIKLAR TOPLAMI ; 151.930.820,89 480 .372 .629 ,45 

II - D U R A N V A R L I K L A R : 
A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak senet, rceskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.scr.payı dcğ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 223.007.801,28 357 .792 .606 ,35 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 332.177.890,73 557.651.239,15 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) (120.644.324,17) (226 .634 .147 ,07) 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 11.474.234,72 26 .775.513,27 

4 - Verilen avanslar 
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 287.980,76 277.903,85 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 319.978,63 332.086,68 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (31.997,86) (54 .182,83) 

3 - Verilen avanslar 
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

I - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 
2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMI : 223 .295.782,04 358 .070 .510 ,20 

AKTİF ( Varlıklar) TOPLAMI : 375.226.602,93 838.443.139,65 

- 7 0 2 -
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Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Ayrıntısı Tümü Aynntıs ı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

1 - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 217.479.958,23 335.416.326,83 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 2 .857.135,55 262.879.382,44 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 8.004,94 49 .335,65 

E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Hakedişleri 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 11.140.059,28 12.870.101,91 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 1.001.622,00 1.812.577,30 

I - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

2 - Dönem kamım pcş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 1.001.622,00 1.812.577,30 

H - Gel .Ayl .Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 232.486.780,00 613.027.724,13 

II - U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 11.043.527,10 20 .332.347,68 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 

E - Borç ve Gider Karşılıkları 2 .164.019,98 0,00 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 2 .164.019,98 

F - Gel. Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

U Z U N VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 13.207.547,08 20 .332.347,68 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - Ödenmiş Sermaye 8.587.817,60 35 .025 .072 ,24 

l - Sermaye 37 .560 .827 ,00 60 .552 .483 ,00 

2 - Ödenmemiş sermaye (28.417,75) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 1.044.056,53 6 .965 .283 ,04 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) (30 .017 .065 ,93) (32 .464 .276 ,05) 

B - Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karları 

3 - M D V yeniden değerleme artışlan 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 398.755,05 6 .255.688,09 

1 - Yasal yedekler 240 .784 ,60 6 .097.717,63 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 157.970,45 157.970,46 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 139.509.906,14 204.959.774,89 

E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) (18 .964.202,94) (42.296.330,26) 

F - Dönem net kan (zaran) 1.138.861,88 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 129.532.275,85 205.083.066,84 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 375.226.602,93 838.443.138,65 
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Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL 
Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 408.656.168,405 595.888.916,32 

B- Satış indirimleri (-) (20.543.097,16) (30.927.164,43) 

C- Net satışlar 388.113.071,24 564.961.751,89 

D- Satışların maliyeti (-) (323.732.518,36) (521.830.406,47) 

Brüt satış karı veya zararı 84.380.552,88 43.131.345,42 

E- Faaliyet giderleri (-) (81.867.392,80) (119.509.895,66) 

Faaliyet karı veya zararı 2.513.160,08 (76.378.550,24) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 6.963.911,48 28.052.886,04 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (6.687.991,30) (5.702.914,44) 

H- Finansman giderleri (-) 0,00 0,00 

Olağan kar veya zarar 2.789.080,26 (54.028.578,64) 

I- Olağan dışı gelir veya karlar 7.326.855,26 3.577.049,44 

J- Olağan dışı gider veya zararlar (-) (8.977.073,64) (5,956.216,09) 

Dönem karı veya zaran 1.138.861,88 (56.407.745,29) 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş.(-) 0,00 0,00 

Dönem net karı veya zararı 1.138.861,88 (56.407.745,29) 
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Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aynntıs ı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL 

I - D Ö N E N V A R L I K L A R : 

A - Hazır Değerler 18.124.494,82 12.407.254,10 

B - Menkul Kıymetler 16.024.255,00 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 391.506.642,04 238.197.934,50 

1 - Alacak senet. Rceskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (16799320,47) (24661022 ,05) 

D - Diğer Alacaklar 2 .589.735,22 3 .047.607,03 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (843954,55) (843954 ,55) 

E Stoklar 9 .152.664,62 13.586.392,48 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 

2 - Verilen sipariş avansları 116.974,73 

F - Yıllara Yay.tnş.vc Onanm Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 13.896.468,80 15.427.913,46 

H - Diğer Dönen Varlıklar 383.347,72 1.386.450,95 

D Ö N E N VARLIKLAR TOPLAMI : 435 .653 .353,22 300.077.807,52 

11 - D U R A N V A R L I K L A R : 

A -Ticari Alacaklar 39.681,67 42.955,37 

1 - Alacak senet, reeskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 

1 - Bağlı menkul kıymetler 

2 - Bağ.mcn.kıy.değer düş.karş. (-) 

3 - İştirakler 

4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 

5 - İştser.payı dcğ.düş.karş. (-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermayc taahhütleri (-) 

8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 456 .024 .622 ,07 74.510.467,67 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 646 .335.282,08 75 .930 .852 ,84 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) (285842767 ,01) (1420385 ,17) 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 95 .532 .107 ,00 

4 - Verilen avanslar 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 828.388,62 201.651.833,78 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 1.272.998,18 216.257.934,51 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (444609,56) (14606100 ,73) 

3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( b r ü t ) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 

3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkuklan 298.365,11 262.749,58 

H - Diğer duran varlıklar 262 .749 ,58 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMİ : 457 .191 .057 ,47 276.468.006,40 

AKTİF ( Varlıklar) T O P L A M İ : 892.844.410,69 576.545.813,92 
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Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

Milyon TL Milyon TL Milyon TL Milyon TL 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 18.124.494,82 12.407.254,10 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 16.024.255,00 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 391.506.642,04 238.197.934,50 

D - Alınan Avanslar 

E - Yıllara Yay.tnş.ve Onanm Hakedişleri (16799320,47) (24661022,05) 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 2.589.735,22 3.047.607,03 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. (843954,55) (843954,55) 

2 - Dönem karının peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 9.152.664,62 13.586.392,48 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 116.974,73 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

1 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 13.896.468,80 15.427.913,46 

KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI 383.347,72 1.386.450,95 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 435.653.353,22 300.077.807,52 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 39.681,67 42.955,37 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 

E - Borç ve Gider Karşılıklan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELt YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI 

III -ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş Sermaye 

1 - Sermaye 

2 - Ödenmemiş sermaye(-) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B - Sermaye Yedekleri 456.024.622,07 74.510.467,67 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 646.335.282,08 75.930.852,84 

2 - Hisse senetleri iptal karlan (285842767,01) (1420385,17) 

3 - MDV yeniden değerleme artışlan 95.532.107,00 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışları 

5 - Diğer sermaye yedekleri 828.388,62 201.651.833,78 

C - Kar Yedekleri 1.272.998,18 216.257.934,51 

1 - Yasal yedekler (444609,56) (14606100,73) 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 

E - Geçmiş yıllar zararlan (- ) 298.365,11 262.749,58 

F - Dönem net kan 262.749,58 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 457.191.057,47 276.468.006,40 

PASİF (Kaynaklar) TOPLAMİ 892.844.410,69 576.545.813,92 
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Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 

A- Brüt satışlar 1.073.849.188,14 1.187.605.189,46 

B- Satış indirimleri (-) 65.681.191,43 75.270.844,83 

C- Net satışlar 1.008.167.996,71 1.112.334.344,63 

D- Satışların maliyeti (-) 792.529.241,10 970.781.205,50 

Brüt satış kan veya zararı 215.638.755,61 141.553.139,13 

E- Faaliyet giderleri (-) 170.608.664,79 175.259.205,86 

Faaliyet karı veya zararı 45.030.090,82 (33.706.066,73) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 24.568.510,38 25.369.802,65 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 4.323.930,94 9.063.845,62 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 65.274.670,26 (17.400.109,70) 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 18.206.060,50 17.897.295,55 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 47.998.914,00 19.677.930,58 

Dönem karı veya zararı 35.481.816,76 (19.180.744,73) 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş.(-) 

Dönem net karı veya zararı 35.481.816,76 (19.180.744,73) 
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

1-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

1.432.758,06 6 .148.765,05 

2 .480.000,00 

1-Menkul kıymct.değer düşük.karşı.(-) 

C-Ticari alacaklar 647.420.697,16 625.557.841,64 217.639.882,15 241 .892 .062 ,44 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kirala.faiz gel.(-) 

3-Şüphcli ticari alacaklar karşılığı (-) (21.862.855,52) (24 .252.180,29) 

D-Diğer alacaklar 2 .288.000,87 2 .060.944,97 9 .881.751,66 10.171.615,46 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı (-) (227.055,90) (289.863,80) 

E-Stoklar 5.154.814,92 6 .118.524,16 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 

G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tahak. 

H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 

6.605.540,88 

472.034,65 

641 .283 .935,12 

939 .401 ,00 

5 .597.326,44 

273 .347 .694 ,55 

II-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 

I-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kira.faiz gelir.(-) 

3-Şüphcli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıy .değer düşük. kar. (-) 

3-İştirakler 

4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 

5-lştiraklcr sermaye pay. değer düş.kar. (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortak.serma.pay.değer düş.kar.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlık.değer düş.kar.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 

4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

425.167.737,62 

(220.080.853,90) 

77.164.483,46 

457.065,69 

(95.949,18) 

282.251.367,18 

361.116,51 

24 .192.163,45 

(3 .380,37) 

24 .195 .543 ,82 

153.588.896,73 

(9 .311 .678 ,37) 

24 .195 .543,82 

144.277.218,36 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş tükenme payları (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tahak. 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 

Aktif (varlıklar) toplamı 

282.612.483,69 

923.896.418,81 

168.472.762,18 

441 .820 .456 ,73 

- 7 0 8 -



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 

B-Ticari borçlar 17.704.294,38 84.834.438,15 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 531.429.586,72 166.803.224,92 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 

277.433,40 703.567,31 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıklan 

20.917.754,83 

482.293,52 

16.330.424,20 

1.193.467,28 

1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlü.karşı. 32 .140.810,34 26 .912 .336 ,59 

2-Dönem kârının peşin öde.vergi ve diğer yük.(-) (32.140.810,34) (26 .912.336,59) 

3-Kıdem tazminatı karşılıklan 

4-Diğer borç ve gider karşılıklan 1.138.810,08 1.193.467,28 

H-Gelecek aylara ait gelirler v e gider tahak. 

1-Diğer kısa vadeli y a b a n a kaynaklar 134.182,94 

2.644.358,33 

Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar toplamı 571.602.062,35 272.509.480,19 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1 -Ertelenmiş finansal kira.borç.maliyet.(-) 

B-Ticari borçlar 21.027.823,28 4.147.277,48 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 

2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelir, ve gider tahak. 6.312,88 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynak lar toplamı 

13.787,48 

21.047.923,64 4 .147.277,48 

III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 44 .532 .780 ,24 131.046.608,34 

1-Sermaye 40 .447 .117 ,00 123.069.195,00 

2 -ödenmemiş sermaye (-) (44.318,91) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

7 .977.413,34 

3 .847.431,19 

7 .977.413,34 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karları 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 46 .065.449,55 8.089.423,40 

1-Yasal yedekler 46 .065.449,55 8 .089.423,40 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kâr yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 

148.650.811,08 

(9 .375.491,42) 

F-Dönem net kârı 

Öz kaynaklar toplamı 

101.372.883,38 

331 .246 .432 ,83 

26.027.667,32 

165.163.699,06 

Pasif (kaynaklar) toplamı 923.896.418,81 441.820.456,73 

- 7 0 9 -



Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

593.281.932,09 602.855.242,35 A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

37.033.177,60 

556.248.754,49 

362.073.757,59 

39.152.114,65 

563.703.127,70 

463.198.150,63 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

1 9 4 . 1 7 4 . 9 9 6 , 9 0 

76.126.476,66 

1 0 0 . 5 0 4 . 9 7 7 , 0 7 

75.535.992,61 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

1 1 8 . 0 4 8 . 5 2 0 , 2 4 2 4 . 9 6 8 . 9 8 4 , 4 6 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

24.332.083,90 14.027.522,30 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

17.642.102,57 5.255.165,41 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

1 2 4 . 7 3 8 . 5 0 1 , 5 7 3 3 . 7 4 1 . 3 4 1 , 3 5 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

14.801.752,12 10.260.646,79 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

6.026.559,97 11.411.800,15 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

1 3 3 . 5 1 3 . 6 9 3 , 7 2 3 2 . 5 9 0 . 1 8 7 , 9 9 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri (-) 

C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti (-) 

B r ü t sat ış kâr ı 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n k â r 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kâr ı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 32.140.810,34 6.562.520,67 

D ö n e m net kâr ı 1 0 1 . 3 7 2 . 8 8 3 , 3 8 2 6 . 0 2 7 . 6 6 7 , 3 2 
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Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 4 .211 .311,02 43 .768 .612 ,97 

B-Menkul kıymetler 
1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 1.146.896.180,90 453 .325 .512,62 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
13.532.446,57 

2.562.465,85 

19.471.939,01 
5 .615.594,89 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 
2.187.610,51 

8.326.857,89 
2.293.158,51 

11.162.707,25 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer dönen varlıklar 

370 ,24 

2.989.739,71 
872 ,39 

7.462,34 

370 .803 ,03 
698 .113 ,62 

Dönen varlıklar toplamı 1.164.987.427,76 514.941.344,38 

Il-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 

4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-

6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşükl.karşılığı 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı 

D-Maddi duran varlıklar 336 .503 .778 ,60 39 .125.530,68 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

450.476.941,47 
207.909.419,08 

93.936.266,21 

16.501,62 

1.470,87 
1.470,87 

39 .125 .530 ,68 

154.162.881,22 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

799.279,75 
782.778,13 

164.943.073,62 
10.780.192,40 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 336 .520 .280 ,22 193.288.411,90 

Aktif (varlıklar) toplamı 1.501.507.707,98 708.229.756,28 

- 7 1 1 -



Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 yılı bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) 
YTL YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 29.778.045,31 226.153.802,28 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 855.508.778,88 191.241.276,39 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 45 .874 ,58 34 .032 ,22 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi v e yükümlülükler 55 .974.644,30 25 .915.007,32 

G-Borç ve gider karşılıklan 2.857.492,88 1.676.269,34 

1-Dönem kan vergi ve diğ.yasal yüküml.karş. 67 .894.943,94 27 .934 .192 ,54 

2-Dön.kannın peşin ödenen vergi ve diğ.yüküml.(-) 67 .894.943,94 27 .934 .192 ,54 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 
4-Maliyet giderleri karşılığı 2 .857.492,88 1.676.269,34 

5-Diğer borç ve gider karşılıklan 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 8.235.676,50 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.319,10 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 944.166.155,05 453 .256 .064 ,05 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 28 .169.890,72 6 .831.486,34 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gclecck yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 28.169.890,72 6 .831.486,34 

III-Öz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 84.987.786,17 130.846.428,40 

I-Sermaye 70.684.445,00 116.401.976,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 61.688,85 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 14.444.452,40 14.444.452,40 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 79.422,38 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 88 .899.811,96 14.136.889,00 

1-Yasal yedekler 88.898.261,43 14.136.889,00 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 1.550,53 

5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karlan 178.679.787,55 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net kan/zaran 176.604.276,53 103.158.888,49 

Öz kaynaklar toplamı 529.171.662,21 248 .142 .205 ,89 

Pasif (kaynaklar) toplamı 1.501.507.707,98 708.229.756,28 

- 7 1 2 -



Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A- Brüt satışlar 1.191.800.904,02 1.412.476.580,90 

B- Satış indirimleri (-) 67.982.748,95 81.626.926,28 

C- Net satışlar 1.123.818.155,07 1.330.849.654,62 

D- Satışların maliyeti (-) 800.013.839,84 1.116.693.945,43 

Brüt satış kârı veya zararı 323.804.315,23 214.155.709,19 

E- Faaliyet giderleri (-) 101.077.401,01 106.334.717,31 

Faaliyet karı veya zararı 222.726.914,22 107.820.991,88 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 41.306.142,17 29.033.953,88 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 7.689.092,31 10.833.870,41 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 256.343.964,08 126.021.075,35 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 15.376.340,68 13.862.933,46 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 27.221.084,29 8.790.928,51 

Dönem kar veya zararı 244.499.220,47 131.093.080,30 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 67.894.943,94 27.934.191,81 

Dönem net karı veya zararı 176.604.276,53 103.158.888,49 
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Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Aynntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

Aktif ( Varlıklar) YTL YTL YTL YTL 

I - D Ö N E N V A R L I K L A R : 
A - Hazır Değerler 3 .470.160 6.082.412,87 

B - Menkul Kıymetler - 19.190.000,00 

1 - Men.kıy.değcr.düş.karş. (-) 
C - Ticari Alacaklar 890 .452 .996 1.102.022.275,40 

1 - Alacak senet. Recskontu(-) -
2 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (15.338.061) (22 .303 .742 ,89) 

D - Diğer Alacaklar 4 .758 .868 11.801.194,38 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) 

E - Stoklar 7 .059.069 7.889.897,74 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) -
2 - Verilen sipariş avansları 742.360 16.784,81 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri -
G - Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 11.259.967 363.241,28 

H - Diğer Dönen Varlıklar 1.399 18.129.577,62 

D Ö N E N V A R L I K L A R TOPLAMI : 917.002.458 1.165.478.599,29 

II - D U R A N VARLIKLAR : 
A -Ticari Alacaklar -

1 - Alacak senet, reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar -
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar -
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.dcğer düş.karş. (-) 
3 İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.scr.payı değ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 410 .319 .998 30.418.745,36 

1 - Maddi duran varlıklar ( b r ü t ) 423 .993 .613 11.031,58 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) (150.600.626) (8 .538,12) 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 136.927.012 30 .416 .251 ,90 

4 - Verilen avanslar -
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 192.984.314,56 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 14 206 .275 .917 ,33 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (14) (13 .291 .602 ,77) 

3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 
2 - Birikmiş tükenme payları ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkuklan 19.765,46 

H - Diğer duran varlıklar -
D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI : 410 .319 .998 223.435.201,16 

AKTİF ( Varlıklar) TOPLAMI : 1.327.322.457 1.388.913.800,45 
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Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 14.552.690 816.206.577,35 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) -
C - Diğer Borçlar 807.255.215 190.105.426,66 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) -
D - Alınan Avanslar 1.971.819 1.075.117,89 

E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Hakedişleri -
F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 35.643.649 24 .654.811,18 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 2 .700.826 17.552.439,12 

1 - Dönem kan vergi v e diğer yasal yük.karş. 40 .414 .209 32 .056 .940 ,00 

2 - Dönem kannın peş.öd.vergi vc diğer yük.(-) (39 .278.681) (16 .028 .470 ,00) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı -
4 - Diğer borç v e gider karşılıklan 1.565.299 1.523.969,00 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler vc Gider Tahakkukları - 6.303.283,33 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 100.027 8.284,83 

KISA VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 862.224.226 1.055.905.940,36 

11 - U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A - Mali Borçlar -
B - Ticari Borçlar 25 .154.822 6 .308.859,67 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) -
C - Diğer Borçlar -

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 26.587 9.974,10 

E - Borç ve Gider Karşılıkları 0 

1 - Kıdem tazminat karşılığı -
2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 102 102,00 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
U Z U N VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 25.181.511 6 .318.935,77 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 
A - Ödenmiş Sermaye 72 .352 .022 254.187.995,42 

1 - Sermaye 62 .126 .874 241 .388 .143 ,00 

2 - Ödenmemiş sermaye (-) (61 .817) 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 12.799.852 12.799.852,42 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) (2 .512.888) 

B - Sermaye Yedekleri -
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2 - Hisse senetleri iptal karları 
3 - M D V yeniden değerleme artışlan 
4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 
C - Kar Yedekleri 69 .687.598 14.786.364,80 

1 - Yasal yedekler 69 .687 .598 14.786.364,80 

2 - Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 181.800.847 

E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 
F - Dönem net kan 116.076.251 57 .714.564,10 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 439 .916 .719 326.688.924,32 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 1.327.322.457 1.388.913.800,45 
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Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 783.048.979 940.333.478,82 

B- Satış indirimleri (-) 44 .645 .438 54.310.540,36 

C- Net satışlar 738.403.541 886.022.938,46 

D- Satışların maliyeti (-) 522.751.366 714.849.242,77 

Brüt satış karı veya zararı 215.652.175 171.173.695,69 

E- Faaliyet giderleri (-) 99 .704.767 109.555.278,30 

Faaliyet karı veya zararı 115.947.408 61.618.417,39 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 28 .239.687 90.270.802,95 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 3 .267.379 78.018.028,59 

H- Finansman giderleri (-) -

Olağan kar veya zarar 140.919.716 73.871.191,75 

I- Olağan dışı gelir veya karlar 31 .865.464 24.942.319,23 

J- Olağan dışı gider veya zararlar (-) 16.294.720 25.070.477,07 

Dönem karı veya zararı 156.490.460 73.743.033,91 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş.(-) 40 .414 .209 16.028.469,81 

Dönem net karı veya zararı 116.076.251 57.714.564,10 
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Aynntıs ı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 5 .012.895,68 5.709.445,47 

B-Menkul kıymetler 
1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 90 .099.951,46 92 .274 .468 ,76 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 16.601.602,97 15.990.335,68 

D-Diğer alacaklar 7.718.129,03 1.262.668,64 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 432.450,51 451 .339 ,59 

E-Stoklar 3 .199.498,39 4 .267.510,85 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 5.506,02 6.136,00 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 6.163.408,41 2 .597.947,73 

H-Diğer dönen varlıklar 78.790,51 1.815.646,01 

Dönen varlıklar toplamı 112.272.673,48 107.927.687,46 

II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) / 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
3-İştirakler 
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5-İştiraklcr sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-

6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortaklık sermaye pay.değ. düşüklüğü karşılığı (-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı 

D-Maddi duran varlıklar 188.924.216,31 10.680.043,19 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 317.334.601,42 60.339,56 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 179.229.295,16 60.339,56 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 50.818.910,05 10.680.043,19 

4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 243.356,84 92 .479 .507 ,80 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 467.075,41 98 .934.741,85 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 223.718,57 6.455.234,05 

3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 189.167.573,15 103.159.550,99 

Aktif (varlıklar) toplamı 301.440.246,63 211.087.238,45 
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ert.lenmiş finansal kiral. borçlanma maliyetleri (-) 
B-Ticari borçlar 156.196.759,28 104.778.672,14 

1-Borç sencti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 9.168.966,07 4.988.771,63 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 141.987,29 127.241,84 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 7 .774.113,86 9 .676.563,92 

G-Borç v e gider karşılıkları 515.376,17 542.432,08 

1 -Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküml.ler karşıl. 
2-Dön. karının peşin öden. vergi ve diğ.yüküm.leri (-) 
3-Kıdem tazminatı karşılıktan 
4-Maliyet giderleri karşılığı 515.376,17 542 .432 ,08 

5-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 3 .062.465,40 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 173.797.202,67 123.176.147,01 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertclenmiş finansal kiralama borçl.maliyetleri (-) 

B-Ticari borçlar 8.253.290,55 2 .307.459,20 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç vc gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 8.253.290,55 2 .307.459,20 

III-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 13.779.034,35 121.979.559,24 

1 -Sermaye 23 .541 .756 ,00 120.304.385,00 

2-Ödenmcmiş sermaye (-) 
3-Scrmaye düzeltmesi olumlu farklan 1.675.174,24 1.675.174,24 

4-Scrmayc düzeltmesi olumsuz farkları (-) 11.437.895,89 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 3 .440.509,78 3.440.509,78 

1-Yasal yedekler 3 .440.509,78 3 .440.509,78 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özcl fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 116.737.252,83 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 4 .653.534,95 14.567.043,55 

F-Dönem net zaran 9 .913.508,60 25.249.393,23 

Öz kaynaklar toplamı 119.389.753,41 85.603.632,24 

Pasif (kaynaklar) toplamı 301.440.246,63 211.087.238,45 
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 376.992.117,75 442.546.297,40 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) (20.032.986,12) (23.642.489,19) 

C-NET SATIŞLAR 356.959.131,63 418.903.808,21 

D-SATIŞLARLN MALİYETİ(-) (340.545.077,10) (418.837.995,74) 

BRÜT SATIŞ KARI 16.414.054,53 65.812,47 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (42.934.966,40) (44.856.462,47) 

FAALİYET ZARARI (26.520.911,87) (44.790.650,10) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 18.095.377,78 17.069.647,30 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARARLARI» (11.799.492,12) (7.330.996,44) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR (20.225.026,21) (35.051.999,14) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 13.520.764,89 13.341.415,24 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (3.209.247,28) (3.538.809,33) 

DÖNEM ZARARI (9.913.508,60) (25.249.393,23) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI (9.913.508,60) (25.249.393,23) 

- 7 1 9 -



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aynntıs ı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I - Dönen varlıklar 

A - Hazır değerler 6 .653.191,14 9 .258.359,62 

B - Menkul kıymetler 3 .290 .800,00 

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C - Ticari alacaklar 757.852.949,32 303.023.431,01 

1 - Alacak senetleri reeskonbtu(-) 

2 - Kazanılmamış finansal kiralama faiz giderler 

3 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 5 .519.067,28 8.766.421,28 

D - Diğer alacaklar 6.969.237,53 2 .692.618,40 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E - Stoklar 4.276.416,75 5.414.151,11 

1 - Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2 - Verilen sipariş avanslan 139.171,72 1.436,44 

F - Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

G - Gelecek aylara ait gider v e gelir tahakkukları 

H - Diğer dönen varlıklar 2.489,22 24 .892 .396 ,28 

Dönen varlıklar toplamı 775.754.283,96 348 .571 .756 ,42 

11 - Duran varlıklar 

A -Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer alacaklar 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 

2 - Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 

3 - İştirakler 

4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 

5 - İştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı(-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 
8 - Bağlı ortaklıklar sermaye paylan değer düşüklüğü 

karşılığı.(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü 

karşılığı(-) 

D - Maddi duran varlıklar 120.918.977,04 19.486.551,33 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 131.237.568,85 157,53 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) 46 .368 .004 ,89 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 36 .049.413,08 19.473.978,25 

4 - Verilen sipariş avansları 12.415,55 

E - Maddi olmayan duran varlıklar 7 .212,90 53 .454.461,83 

1 - Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 33.009,38 57.269.608,00 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) 25 .796 ,48 3 .815.146,17 

3 - Verilen avanslar 

F - Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1 - ö z e l tük.tabi.varlıklar ( brüt) 

2 - Birikmiş tükenme payları ( - ) 

3 - Verilen avanslar 

G - Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan 36.012,93 35 .674,48 

H - Diğer duran varlıklar 0,00 0,00 

Duran varlıklar toplamı 120.962.202,87 72 .976.687,64 

Aktif (varlıklar) toplamı 896.716.486,83 421 .548 .444 ,06 
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif ( Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

TYL YTL YTL YTL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mali borçlar 

1 -Ertelenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyctlcri(-) 

B - Ticari borçlar 3.955.017,22 114.404.681,59 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 625.296.733,95 89.126.995,42 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 1.093.678,94 1.224.908,97 

E - Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakcdişlcri 

F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 42.161.679,96 21.693.966,04 

G - Borç vc gider karşılıklan 0,00 24.730.449,95 

1 - Dönem kan ve diğer yasal yük.karş. 45.327.498,02 24.730.449,95 

2 - Dönem kannın peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) 45.327.498,02 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

H - Gelecek aylara ait gelirler vc gider tahakkuklan 5.299.702,72 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 672.507.110,07 256.480.704,69 

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mali borçlar 

1 -Ertelenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlcri(-) 

B - Ticari borçlar 31.773.291,88 7.983.058,66 

I - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 

E - Borç ve gider karşılıklan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gelecek yıllara ait gelirler vc gider tahakkuklan 

G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 31.773.291,88 7.983.058,66 

III -Öz kaynaklar 

A - Ödenmiş sermaye 80.000.000,00 63.557.577,00 

1 - Sermaye 80.000.000,00 63.557.577,00 

2 - Ödenmemiş sermaye 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B - Sermaye yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karlan 

3 - MDV yeniden değerleme artışları 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 

1 - Yasal yedekler 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıl karlan 

E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 

F - Dönem net kan 112.436.084,88 93.527.103,71 

Öz kaynaklar toplamı 192.436.084,88 157.084.680,71 

Pasif ( kaynaklar) toplamı 896.716.486,83 421.548.444,06 
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Cari dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A - Brüt satışlar 877.885.604,73 972.075.169,43 

B - Satış indirimleri ( -) 61.222.766,03 67.506.395,84 

C - Net satışlar 816.662.838,70 904.568.773,59 

D - Satışların maliyeti ( - ) 566.157.019,37 718.959.890,69 

Brüt satış karı 250.505.819,33 185.608.882,90 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 82.417.231,47 91.629.399,42 

Faaliyet karı 168.088.587,86 93.979.483,48 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 16.184.526,98 11.496.787,78 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ( - ) 10.651.444,61 5.067.349,56 

H - Finansman giderleri ( - ) 0,00 0,00 

Olağan kar 173.621.670,23 100.408.921,70 

I - Olağandışı gelir ve karlar 18.896.644,23 21.005.450,66 

J - Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 34.754.731,56 3.156.818,70 

Dönem karı 157.763.582,90 118.257.553,66 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları ( - ) 45.327.498,02 24.730.449,95 

Dönem net karı 112.436.084,88 93.527.103,71 
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

I-Dönen varlıklar 

A-Hazır değerler 

B-Menkul kıymetler 

10.568.909,22 19.887.941,05 

1-Menkul kıymet.değer düşük.karşı.(-) 

C-Ticari alacaklar 183.977.530,97 167.513.980,66 156.567.570,52 132.636.519,64 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kirala.faiz gel.(-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 
16.463.550,31 

1.048.268,26 1.048.268,26 

23 .931 .050 ,88 

4 .394 .623 ,82 4.394.623,82 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 4 .238.688,65 4 .238.688,65 5 .103.538,86 5.103.538,86 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilcn sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat v e onarım maliyeti 

G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tahak. 

H-Diğer dönen varlıklar 

Dönen varlıklar toplamı 

241.373,65 

9.517,69 

183.620.738,13 

260.455,49 

2.938.329,12 

165.221.407,98 

II-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış finansal kira.faiz gelir.(-) 

3-Şüphcli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıy.değer düşük. kar. (-) 

3-İştirakler 

4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) 

5-İştirakler sermaye pay. değer düş.kar. (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortak.serma.pay.değer düş.kar.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlık.değer düş.kar.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 142.225.905,98 16.500.956,68 

1-Maddi duran varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 

4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

200.715.330,71 

89.393.263,66 

30.903.838,93 

506.423,14 

4.578,01 

4.578,01 

16.500.956,68 

63.630.064,08 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1.434.690,32 

928.267,18 

68 .480.016,05 

4 .849 .951 ,97 

1-özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 

2-Birikmiş tükenme payları (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tahak. 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 142.732.329,12 80.131.020,76 

Aktif (varlıklar) toplamı 326.353.067,25 245.352.428,74 
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

71.951.735,58 71.951.735,58 97.648.174,32 97.648.174,32 

-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kirala, borçlanma mali.(-) 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 34.460.091,72 34.460.091,72 7.446.512,29 7.446.512,29 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 154.867,23 85.121,19 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 21.407.897,68 19.419.053,94 

G-Borç ve gider karşılıkları 949.013,79 1.065.408,91 

1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlü.karşı. 15.009.261,89 1.271.174,76 

2-Dönem kârının peşin öde.vergi ve diğer yük.(-) 15.009.261,89 1.271.174,76 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 949.013,79 1.065.408,91 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 4.584.837,50 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 128.923.606,00 130.249.108,15 

ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1-Ertelenmiş finansal kira.borç.maliyet.(-) 

B-Ticari borçlar 15.881.027,46 15.881.027,46 3.840.705,30 3.840.705,30 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
F-Gelecek yıllara ait gelir, ve gider tahak. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 15.881.027,46 3.840.705,30 

III Öz kaynaklar 

A-ödenmiş sermaye 21.060.638,62 91.176.693,00 

1-Sermaye 37.713.078,00 91.176.693,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 16.652.439,38 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekleri 8.557.968,57 15.083.594,44 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kâr yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net kârı 

öz kaynaklar toplamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

8.557.968,57 

110.283.106.08 

41.646.720,52 

181.548.433,79 

15.083.594,44 

5.002.327,85 

111.262.615,29 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kâr yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar kârları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net kârı 

öz kaynaklar toplamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

8.557.968,57 

326.353.067,25 245.352.428,74 
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A-Brüt satışlar 488.559.760,41 634.866.521,32 

B-Satış indirimleri (-) 27.918.524,06 35.856.683,91 

C-Net satışlar 460.641.236,35 599.009.837,41 

D-Satışların maliyeti (-) 376.149.776,28 546.930.052,20 

Brüt satış kârı 84.491.460,07 52.079.785,21 

E-Faaliyet giderleri (-) 62.549.679,48 66.877.253,51 

Faaliyet kân veya zararı 21.941.780,59 (14.797.468,30) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 21.607.751,81 16.501.390,88 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 5.796.990,61 10.107.894,53 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 37.752.541,79 (8.403.971,95) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 24.671.602,75 20.593.127,04 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 5.768.162,13 5.915.652,48 

Dönem kârı 56.655.982,41 6.273.502,61 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 15.009.261,89 1.271.174,76 

Dönem net kârı 41.646.720,52 5.002.327,85 
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Osmangazi Elekrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Aynntısı Tümü Aynntıs ı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I - D Ö N E N VARLIKLAR : 
A - Hazır Değerler 1.279.029,56 8.711.344,98 

B - Menkul Kıymetler 10.819.565,00 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 
C - Ticari Alacaklar 395 .597 .818 ,70 159.116.121,69 

1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (10.114.578,80) (14 .290 .852 ,01) 

D - Diğer Alacaklar 876 .747 ,96 8 .286.201,37 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (681,69) (681,69) 

E Stoklar 6 .261.387,43 9 .477.669,80 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 
2 - Verilen sipariş avanslan 17.294,30 14.522,28 

F - Yıllara Yay.tnş.ve Onanm Maliyetleri 
G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 322.478 ,07 330.879,41 

H - Diğer Dönen Varlıklar 642 ,99 4 .084.735,46 

D Ö N E N VARLIKLAR T O P L A M I : 404.338.104,71 200.826.517,71 

II - D U R A N VARLIKLAR : 
A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak senet, recskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.ser.payı değ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağl.ort.scrmaye taahhütleri (-) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar ^ 1 9 3 . 7 3 9 . 2 4 6 , 8 6 12.937.047,01 

1 - Maddi duran varlıklar ( b r ü t ) 279 .755.232,09 13.907,08 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) (130.513.969,22) (13 .907,08) 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 44 .497.983,99 12.937.047,01 

4 - Verilen avanslar 
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.909.817,20 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 97 .201.636,51 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (6 .708.180,69) 

3 - Verilen avanslar 
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

D U R A N VARLIKLAR T O P L A M I : 193.739.246,86 116.846.864,21 

AKTİF ( Varlıklar) T O P L A M I : 598.077.351,57 317 .673 .381 ,92 

- 7 2 6 -
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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Ayrıntısı Tümü Aynntıs ı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 6.194.156,21 91.604.368,84 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 335.843.650,24 108.257.284,98 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 317.633,67 295.745,25 

E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Hakedişleri 
F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 10.787.764,87 9.759.919,38 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 9 .962.902,58 2 .053.257,59 

1 - Dönem kan vergi v e diğer yasal yük.karş. 15.205.197,17 8 .254.907,42 

2 - Dönem kannın peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) (6 .093.672,06) (7 .130 .599 ,54) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 851.377,47 928.949,71 

H - Gel .Ayl .Ait Gelirler vc Gider Tahakkuklan 13.521,63 2.645.502,51 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 69 .330,10 

KİSA VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 363.188.959,30 214.616.078,55 

II - U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A - Mali Borçlar 
B - Ticari Borçlar 15.023.087,44 3 .455.372,95 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 700,00 700 ,00 

E - Borç ve Gider Karşılıktan 
1 - Kıdem tazminat karşılığı 
2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

U Z U N VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 15.023.787,44 3.456.072,95 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 
A - Ödenmiş Sermaye 38 .448.800,76 61 .501.968,64 

1 - Sermaye 39 .913 .224 ,00 56 .500 .703 ,00 

2 - Ödenmemiş sermaye (-) (33 .079,57) 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 5 .001.265,64 5 .001 .265 ,64 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) (6 .432.609,31) 

B - Sermaye Yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2 - Hisse senetleri iptal karlan 
3 - M D V yeniden değerleme artışlan 
4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 
C - Kar Yedekleri 33.717.620,91 36.323.533,41 

1 - Yasal yedekler 33.717.620,91 36.323.533,41 

2 - Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 99.614.244,73 

E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 
F - Dönem net kan 48 .083 .938 ,43 1.775.728,37 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 219.864.604,83 99 .601.230,42 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 598.077.351,57 317.673.381,92 

- 7 2 7 -



Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 428.166.839,14 489.496.136,98 

B- Satış indirimleri (-) 22.604.103,58 26.788.928,61 

C- Net satışlar 405.562.735,56 462.707.208,37 

D- Satışların maliyeti (-) 296.325.591,70 407.730.288,14 

Brüt satış kan veya zararı 109.237.143,86 54.976.920,23 

E- Faaliyet giderleri (-) 58.273.898,75 62.076.791,23 

Faaliyet kan veya zararı 50.963.245,11 (7.099.871,00) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 11.652.932,72 12.359.739,85 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 3.923.350,07 6.902.874,38 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 58.692.827,76 (1.643.005,53) 

I- Olağan dışı gelir veya karlar 10.015.145,29 7.081.464,23 

J- Olağan dışı gider veya zararlar (-) 5.418.837,45 2.538.422,45 

Dönem kan veya zararı 63.289.135,60 2.900.036,25 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş.(-) 15.205.197,17 1.124.307,88 

Dönem net karı veya zararı 48.083.938,43 1.775.728,37 

- 7 2 8 -



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Aynntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

Aktif ( Varlıklar) YTL YTL YTL YTL 

I - D Ö N E N VARLIKLAR : 

A - Hazır Değerler 22 .854.265,54 23.725.583,14 

B - Menkul Kıymetler 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 611.120.314,35 520.908.722,61 

1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 

2 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (91 .574.001,56) (127.695.609,82) 

D - Diğer Alacaklar 2 .804.214,56 45.227.638,91 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (432.697,58) (558 .798,60) 

E Stoklar 13.875.541,19 17.696.089,75 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 

2 - Verilen sipariş avanslan 44 .300,25 39 .372,39 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ail Gid.ve Gelir Tahakkuku 498 .662 ,76 68.920.421,61 

H - Diğer Dönen Varlıklar 897.879,33 

D Ö N E N VARLIKLAR TOPLAMI : 651.152.998,40 677.376.335,35 

II - D U R A N VARLIKLAR : 

A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak senet, reeskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 

l - Bağlı menkul kıymetler 

2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 

3 - İştirakler 

4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 

5 - İşt.ser.payı değ.düş.karş. (-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 

8 - Bağl.ortser.payı değer düş.karş(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 370.936.431,93 34 .103.443,09 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 369 .793 .921 ,62 866 .345 ,36 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) (140.437.579,10) (827.738,95) 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 141.580.089,41 34 .064 .836 ,68 

4 - Verilen avanslar 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 761.711,97 169.732.011,06 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 1.185.178,69 157.367.495,57 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (423 .466,72) (12.364.515,49) 

3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

I - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 

3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yil.ait gid.ve gel.tahakkuklan 

H - Diğer duran varlıklar 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI : 371 .698 .143 ,90 203.835.454,15 

AKTİF ( Varlıklar) TOPLAMI : 1.022.851.142,30 881.211.789,50 

- 7 2 9 -
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

Pasif (Kaynaklar) YTL YTL YTL YTL 

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 169.076.374,84 225.729.889,10 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 140.058.878,46 25.396.034,32 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 

E - Yıllara Yay.tnş.ve Onanm Hakedişleri 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 95.574.931,11 66.096.499,93 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 2.196.762.57 2.283.218,35 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 92.056.611,78 48.113.009,23 

2 - Dönem kannın pcş.öd.vergi ve diğer yük.(-) (92.056.611,78) (48.113.009,23) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 2.196.762,57 2.283.218,35 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 12.437.006,84 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI 406.906.946,98 331.942.648,54 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 66.290.017,51 15.432.848,89 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetlen reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 284.748,04 264.057,37 

E - Borç vc Gider Karşılıklan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI 66.574.765,55 15.696.906,26 

III -ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş Sermaye 61.349.055,85 336.023.271,00 

1 - Sermaye 85.057.791,00 336.023.271,00 

2 - ödenmemiş sermaye -
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) (23.708.735,15) 

B - Sermaye Yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karlan 

3 - MDV yeniden değerleme artışları 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 45.316.928,37 17.859.347,24 

1 - Yasal yedekler 42.180.883,22 17.859.347,24 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 3.136.045,15 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 205.616.260,95 

E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) 

F - Dönem net kan (zaran) 237.087.184,60 179.689.616,46 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 549.369.429,77 533.572.234,70 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 1.022.851.142,30 881.211.789,50 

- 7 3 0 -
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 2.027.535.288,51 2.272.100.364,90 

B- Satış indirimleri (-) 136.773.545,52 149.827.930,60 

C- Net satışlar 1.890.761.742,99 2.122.272.434,30 

D- Satışların maliyeti (-) 1.481.599.566,71 1.771.088.333,19 

Brüt satış karı veya zararı 409.162.176,28 351.184.101,11 

E- Faaliyet giderleri (-) 146.295.854,65 153.525.222,26 

Faaliyet kan veya zararı 262.866.321,63 197.658.878,85 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 68.754.439,25 65.753.925,76 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 30.709.395,53 41.987.812,13 

H- Finansman giderleri (-) -

Olağan kar veya zarar 300.911.365,35 221.424.992,48 

I- Olağan dışı gelir veya karlar 32.493.886,85 14.231.795,96 

J- Olağan dışı gider veya zararlar (-) 4.261.455,82 7.854.162,75 

Dönem karı veya zaran 329.143.796,38 227.802.625,69 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş.(-) 92.056.611,78 48.113.009,23 

Dönem net kan veya zararı 237.087.184,60 179.689.616,46 

-731 -



Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM 
AKTİF (Varlıklar) 

Ayrıntısı YTL Tümü YTL Aynntısı YTL Tümü YTL 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Haztr Değerler 1.430.434,87 5.335.870,77 
B- Menkul Kıymetler 14.138.273,14 

1 - Men. Kıy .değer. Düş.karş. (-) 
C- Ticari Alacaklar 566.070.003,27 253.933.108,71 

1 - Alacak senet Reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer Alacaklar 
1- Diğer alacak sene reeskontu (-) 

9.903.867,03 
898.159,84 

9.804.746,60 
4.155.555,92 

2- Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) 
E- Stoklar 

203.184,76 
6.218.528,90 

167.083,33 
7.772.457,12 

1- Stok değer düşük.karş. (-) 
2- Verilen sipariş avanslan 

F- Yıllara Yay.İnş.ve Onarım Maliyetleri 
3.399,00 1.791,91 

G- Gel. Ayl.Ait Gid. Vc Gelir Tahakkuku 3.401.553,15 11.180.639,85 
H- Diğer Dönen Varlıklar 766,86 17.243.675,41 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI : 578.019.446,89 313.759.580,92 
II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari Alacaklar 
1- Alacak senet Reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacaklar karşıiığı(-) 

B- Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak sene reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) 

C- Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağ.mcn.kıy.dcğer düş karş. (-) 
3- İştirakler 
4- İştirak. Sermaye taahhütleri (-) 
5- İşt.ser.payı değ.dş.karş.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağl. Ort.sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağl. Ort.ser.payı değer düş.karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğ. Mali dur. Varl.değ. Düş.karş. (-) 

D- Maddi Duran Varlıklar 323.980.425,30 20.346.715,98 
1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen avanslar 

E- Maddi Olamayan Duran Varlıklar 

355.833.832,22 
156.046.628,21 
124.193.221,25 

43.953,92 

146.772,02 
146.772,02 

20.346.715,98 

147.207.676,09 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3- Verilen avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

118.208,69 
74.354,77 

157.563.080,57 
10.355.404,48 

1- Özel tük. Tabi varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gel. Ayl.Ait Gid. Ve Gelir Tahakkuku 
H- Diğer Duran Varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI: 324.024.379,22 167.554.392,07 
AKTİF (Varlıklar) TOPLAMI : 902.043.826,11 481.313.972,99 
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Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM 

PASİF (Kaynaklar) 
Ayrıntısı YTL Tümü YTL Ayrıntısı YTL Tümü YTL 

I- KİSA VADELİ YABANCI KANAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 12.346.495,99 85.411.237,30 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 484.311.946,88 139.066.512,09 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 67.515,23 99.722,37 
E- Yıllara Yay.inş. ve Onarım Hakcdişleri 
F- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 24.775.338,44 15.437.820,61 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 971.204,12 17.758.233,14 

1 - Dönem karı vergi vc diğer yasal yük.karş. 
2- Dönem karının peş.öd. vergi ve diğer yük. (-) 
3- Kıdem tazminat karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gel Ayl.Ait Gelirler ve Gider Karşılıkları 

30.973.698,00 
(30.973.680,00) 

971.204,12 

16.811.335,84 
(9.804.746,60) 

946.897,30 
7.703.505,87 

1- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 98.479,98 20.394,63 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI : 522.570.980,64 265.497.426,01 
I- UZUN VADELİ YABANCI KANAKLAR 

A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 15.828.144,08 3.923.843,51 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Kıdem tazminat karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gel. Ayl.Ait Gid. Ve Gelir Tahakkuku 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 15.828.144,08 3.923.843,51 
III- ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş Sermaye 46.803.590,33 143.978.206,47 
1 - Sermaye 
2- Ödenmemiş Sermaye 
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklan 
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklan (-) 

B- Sermaye Yedekleri 
1-Hisse senetleri İhraç primleri 
2- Hisse Senetleri iptal Kararlan 
3- MDV yeniden değerleme artışları 
4- İştirakler yeniden değerleme artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar Yedekleri 

42.184.124,00 
(40.487,31) 

6.537.373,47 
(1.877.419,83) 

45.482.248,52 

137.440.833,00 

6.537.373,47 

8.436.824,80 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 

45.482.248,52 

183.753.276,66 

8.436.824,80 

E- Geçmiş yıllar zararları (-) 
F- Dönem net kan (zararı) 87.605.585,88 59.477.672,20 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI : 363.644.701,39 211.892.703,47 
PASİF (Kaynaklar) TOPLAMI : 902.043.826,11 481.313.972,99 

- 7 3 3 -



Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler Önceki Dönem 
YTL 

Cari Dönem 
YTL 

A- Brüt Satışlar 546.614.658,60 632.356.879,80 

B- Satış İndirimleri 32.844.087,70 37.779.651,57 

C- Net Satışlar 513.770.570,90 594.577.228,23 

D- Satışların Maliyeti (-) 349.036.844,45 459.511.958,36 

Brüt satış karı veya zararı 164.733.726,45 135.065.269,87 

E- Faliyet Giderleri 63.145.589,18 66.799.935,53 

Faliyet karı veya zararı 101.588.137,27 68.265.334,34 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve 
zararlar (-) 

18.783.670,25 

3.034.213,04 

11.268.361,72 

1.407.631,51 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 117.337.594,48 78.126.064,55 

I- Olağan dışı gelir veya karlar 12.144.742,35 8.688.593,26 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 10.903.053,08 10.525.649,77 

Dönem karı veya zararı 118.579.283,75 76.289.008,04 
K-Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. Karş. 
(-) 30.973.697,87 16.811.335,84 

Dönem net kan veya zararı 87.605.585,88 59.477.672,20 
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Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Can dönem 

Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL YTL YTL 

I - D Ö N E N VARLIKLAR : 

A - Hazır Değerler 860 .018 ,12 3 .585 .055 ,14 

B - Menkul Kıymetler 6 .895.157,47 

1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 221 .812 .408 ,90 198.852.699,84 

1 - Alacak senet. Rceskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (21 .475.200,18) (22 .249 .076 ,06) 

D - Diğer Alacaklar 341.398,92 574 .372 ,77 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (19.315,15) (24 .056,46) 

E - Stoklar 1.572.562,09 2 .708.122,83 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 

2 - Verilen sipariş avansları 34 .886,26 36 .963 ,06 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 169.803,82 194.595,38 

H - Diğer Dönen Varlıklar 1.987,07 1.602.574,82 

D Ö N E N V A R L I K L A R T O P L A M I : 224 .758 .178,92 214.412.578,25 

II - D U R A N VARLIKLAR : 

A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak sene t reeskontu(-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 

2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 

1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men. kıy .değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 

5 - İşLser.payı değ.düş.karş. (-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 

8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 54 .624.207,83 17.302.335,80 

1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 57 .654.481,12 38 .949,72 
2 - Birikmiş amortismanlar (-) (20.137.200,18) (38 .949,72) 

3 - Yapılmakta olan yatınmlar 17.107.436,95 17.302.335,80 

4 - Verilen avanslar 
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22 .140 .342 ,27 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 3,81 23 .720 .101 ,00 

2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (3,81) (1 .579.758,73) 

3 - Verilen avanslar 
F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 

1 - Özel tük.tabi.varhklar ( b r ü t ) 

2 - Birikmiş tükenme paylan ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkukları 

H - Diğer duran varlıklar 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI : 54 .624.207,83 39 .442 .678 ,07 

AKTİF ( Varlıklar) TOPLAMI : 279.382.386,75 253 .855 .256 ,32 

- 7 3 5 -
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Göksu Elektrik Dağıtım A . Ş . 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 3 .556.834,62 55 .329 .183 ,13 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 219.328.908,29 81 .782 .436 ,19 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 2.694,04 2 .694,04 

E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Hakedişleri 

F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 7 .389.458,96 7 .232 .024,36 

G - Borç ve Gider Karşılıkları 3 .641.758,66 602 .097 ,68 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 3 .841.753,58 

2 - Dönem kannın peş.öd. vergi ve diğer yük.(-) (799.263,03) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç v e gider karşılıkları 599.268,11 602.097,68 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 2 .001.399,94 

I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 69 .515,65 27,07 

KISA VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 233 .989 .170 ,22 146.949.862,41 

II - U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 4 .583.787,39 2 .202.367,74 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 

E - Borç ve Gider Karşılıklan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler vc Gider Tahakkuklan 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

U Z U N VADELİ Y A B . K A Y N A K L A R TOPLAMI 4 .583.787,39 2 .202.367,74 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - Ödenmiş Sermaye 17.901.233,70 111.314.933,57 

1 - Sermaye 13.098.275,00 106.499.139,00 

2 - Ödenmemiş sermaye (-) (12 .835,87) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 4.815.794,57 4 .815.794,57 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B - Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karlan 

3 - M D V yeniden değerleme artışları 

4 - İştirakler yeniden değerleme artışlan 

5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 5 .106.558,92 2 .619.655,00 

1 - Yasal yedekler 5.106.558,92 2 .619.655,00 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 7 .749.443,06 

E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 

F - Dönem net kan (zararı) 10.052.193,46 (9 .231.562,40) 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 40 .809 .429 ,14 104.703.026,17 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 279.382.386,75 253 .855 .256 ,32 
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Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler Önceki Dönem 
YTL 

Cari Dönem 
YTL 

A-Brüt satışlar 264.007.505,08 313.776.387,07 

B-Satıştan indirimler(-) 12.381.444,42 14.397.443,73 

C-Net Satışlar 251.626.060,66 299.378.943,34 

D-Satışların maliyeti 211.048.270,56 276.392.330,02 

B r ü t sat ış kar ı v e y a zarar ı ( - ) 40.577.790,10 22.986.613,32 

E-Faaliyet giderleri(-) 33.916.792,85 37.403.336,22 

F a a l i y e t kar ı v e y a z a r a n ( - ) 6.660.997,25 (14.416.722,90) 

F-Diğer faal.olağan gelir ve karlar 11.055.041,45 8.199.206,18 

G-Diğer faal.olağan gider ve zararlar(-) 2.785.081,34 1.509.750,67 

H-Finansman giderleri(-) 

O l a ğ a n k a r v e y a zarar( - ) 14.930.957,36 (7.727.267,39) 

I-Olağandışı gelir ve karlar 2.020.764,35 756.434,81 

J-Olağandışı gider ve zararlar(-) 3.057.774,67 2.260.729,82 

D ö n e m kar ı v e y a zarar ı ( - ) 13.893.947,04 (9.231.562,40) 

K-Dönem karı vergi ve diğ.yasal 

yükümlülükler karşılığı(-) 3.841.753,58 

D ö n e m net kar ı v e y a zarar ı ( - ) 10.052.193,46 (9.231.562,40) 
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Yeşilırmak Elekrik Dağıtım A.Ş. 2006 yılı bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL YTL YTL 

I - Dönen varlıklar : 
A - Hazır Değerler 1.767.271,26 7.560.465,46 

B - Menkul Kıymetler 
1 - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 

C - Ticari Alacaklar 314.738.621,61 184.892.066,63 
1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (10.854.989,05) (11.855.352,35) 

D - Diğer Alacaklar 1.484.936,30 1.556.483,10 

1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (232.111,05) (238.971,11) 

E - Stoklar 2.413.088,25 3.140.727,84 

1 - Stok değer düşük.karş. (-) 
2 - Verilen sipariş avanslan 5.539,00 3.215,00 

F - Yıllara Yay.İnş.vc Onanm Maliyetleri 
G - Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gelir Tahakkuku 1.423.786,19 3.969.448,00 

H - Diğer Dönen Varlıklar 2.017.670,84 5.556.861,90 

Dönen varlıklar toplamı : 323.845.374,45 206.676.052,93 

11 - Duran varlıklar : 
A -Ticari Alacaklar 

1 - Alacak senet, reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.ser.payı değ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağl.ort.scrmaye taahhütleri (-) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğ.mali dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 233.764.404,27 38.060.867,15 
1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 301.631.941,17 52.613,97 
2 - Birikmiş amortismanlar (-) (146.380.700,30) (51.874,24) 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 78.513.163,40 38.060.127,42 

4 - Verilen avanslar 
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.369,76 103.747.823,41 

1 - Maddi olmayan duran varlık.(brüt) 378.640,95 110.966.380,67 
2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (371.271,19) (7.218.557,26) 
3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 
2 - Birikmiş tükenme payları ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve gel.tahakkukları 
H - Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 233.771.774,03 141.808.690,56 

Aktif ( Varlıklar) Toplamı : 557.617.148,48 348.484.743,49 
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Yeşihrmak Elekrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Aynntısı 
YTL 

Tümü 
YTL 

Ayrıntısı 
YTL 

Tümü 
YTL 

1 - Kısa Vadelil Yabancı Kaynaklar 
A - Mali Borçlar 
B - Ticari Borçlar 15.404.168,77 97.803.143,23 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 396.398.412,99 112.356.563,18 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 16.301,56 27.651,61 
E - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Hakedişleri 
F - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 11.115.021,22 12.795.913,85 

G - Borç ve Gider Karşılıklan 1.318.396,49 1.383.887,66 
1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 
2 - Dönem karının peş.öd.vergi vc diğer yük.(-) 
3 - Kıdem tazminatı karşılığı 
4 - Diğer borç ve gider karşılıkları 1.318.396,49 1.383.887,66 

H - Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 2.524.544,66 
I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 68.894,85 5.305,27 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 424.321.195,88 226.897.009,46 
II - Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar 

A - Mali Borçlar 
B - Ticari Borçlar 11.534.318,83 3.015.966,94 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan Avanslar 
E - Borç ve Gider Karşılıklan 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 
2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gel .Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 
G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 11.534.318,83 3.015.966,94 

III -Özkaynaklar 
A - Ödenmiş Sermaye 44.699.064,41 154.016.648,20 

1 - Sermaye 35.950.515,00 144.550.194,00 
2 - Ödenmemiş sermaye (46.745,56) 0 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 9.466.454,20 9.466.454,20 
4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) (671.159,23) 

B - Sermaye Yedekleri 
1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2 - Hisse senetleri iptal karları 
3 - MDV yeniden değerleme artışları 
4 - İştirakler yeniden değerleme artışları 
5 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar Yedekleri 6.346.320,41 6.346.320,41 
1 - Yasal yedekler 6.346.320,41 6.346.320,41 
2 - Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 85.163.561,93 0,00 
E - Geçmiş yıllar zararları ( - ) (9.716.451,87) 0,00 
F - Dönem net karı (zararı) (4.730.861,11) (41.791.201,52) 

Özkaynaklar toplamı 
Pasif ( Kaynaklar) Toplamı 

121.761.633,77 118.571.767,09 Özkaynaklar toplamı 
Pasif ( Kaynaklar) Toplamı 557.617.148,48 348.484.743,49 
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Yeşihrmak Elekrik Dağıtım A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler 
YTL YTL 

A- Brüt satışlar 364.865.264,62 413.594.316,53 

B- Satış indirimleri (-) (20.863.991,17) (23.810.234,11) 

C- Net satışlar 344.001.273,45 389.784.082,42 

D- Satışların maliyeti (-) (274.926.430,67) (347.865.959,93) 

Brüt satış kan 69.074.842,78 41.918.122,49 

E- Faaliyet giderleri (-) (84.092.413,54) (91.760.647,32) 

Faaliyet zararı (15.017.570,76) (49.842.524,83) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 15.825.254,10 11.926.392,19 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (4.303.027,01) (1.764.599,05) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar (3.495.343,67) (39.680.731,69) 

I- Olağan dışı gelir veya karlar 4.675.953,55 2.697.467,29 

J- Olağan dışı gider veya zararlar (-) (5.911.470,99) (4.807.937,12) 

Dönem zararı (4.730.861,11) (41.791.201,52) 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş.(-) 

Dönem net zararı (4.730.861,11) (41.791.201,52) 
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SAYI: 39 
PETKİM-PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

PETKİM- Petrokimya Holding A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
3'üncü Yasama Yılının 23/10/2008 tarihli 3'üncü birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 

Türkiye'de petrokimya sanayiinin kurulması fikri I. Beş Yıllık Plan döneminin 
başlangıcı olan 1962 yılında benimsenmiş, yapılan etüd ve araştırmalar sonucunda PETKİM 
Petrokimya A.Ş. 03.03.1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur. PETKİM, Yarımca 
Kompleksinde 1970 yılında, önce 5 fabrikayı işletmeye açmış daha sonraları da diğer 
fabrikalar bunu takip etmiştir. Hızla artan talebi karşılamak için, fabrikalarda % 100'lere 
varan tevsilere girişilmişse de karşılanamayan talep karşısında, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde PETKİM'in ikinci kompleksinin Aliağa'da kurulması kararlaştırılmıştır.Aliağa 
Kompleksi projelendirildiği yıllardaki mevcut en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere 
sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmıştır.Daha sonra 31.10.1987 tarihi 
itibariyle özelleştirme kapsamına alınmış olup, şirketin uzun süredir özelleştirme kapsamında 
bulunması, yatırımlarını ve faaliyet sonuçlannı olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yarımca Kompleksi'nin özelleştirme çalışmaları konusunda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu'na 30.11.2000 tarihinde verilen yetkiye 
istinaden gerekli çalışmalar yapılmıştır. Şirket, 03.09.2001 tarihinde Yarımca Kompleksi'nin 
TÜPRAŞ'a devir edilmesi ile ilgili "Devir Protokolü" nü imzalamıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) kararı ile 60 milyon ABD doları bedel 
karşılığı, lojman ve sosyal tesisler hariç Yarımca Kompleksi TÜPRAŞ'a devir edilmiştir. 
ÖYK kararının Resmi Gazete'de yayınlanması ile 01.11.2001 tarihinde devir işlemi 
tamamlanmıştır. 

PETKİM'in 204.750 bin YTL'ye çıkarılmış sermayesinin; %30'una tekabül eden 
61.500 bin YTL nominal değerli ve %4.5'ine tekabül eden 9.225 bin YTL nominal değerli 
ÖİB'nin tasarrufuna bağlı ek satış hakkını da içeren A grubu hamiline yazılı İdare hissesinin 
halka arz edilmesi için 07.03.2005 tarih ve 2643 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanhğı'na müracaatta bulunulmuştur. Bu süreçte yurt içi tanıtım yanında, 7-15 Nisan 
2005 tarihleri arasında yurt dışında da PETKİM'in tanıtımı yapılmıştır. Yapılan tanıtım 
çalışmalarının sonucunda 30 Mart- 6 Nisan 2005 tarihleri arasında 7 kat ön talep, 13-15 Nisan 
2005 tarihleri arasında da 4 kat kesin talep toplanmıştır. PETKİM'in halka arzı, Şirket 
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sermayesinin %34,54'üne eşit olan 70.725 bin adet hissenin satışı ile tamamlanmıştır. Satıştan 
toplam 267.7 milyon ABD Doları gelir elde edilmiştir. Böylece daha önce halka arz oranı 
%4,14 iken, söz konusu ihale sonucunda oran %38,68'e yükselmiştir. 

Son olarak PETKİM'in Emekli Sandığına ait % 7 hisse dahil % 51 hissesinin blok 
satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açılmıştır. 05.07.2007 tarihinde yapılan ihalede, 
ihaleyi 2.050 milyon $ tutanndaki en yüksek fiyatı veren Trans Central Asia 
Petrochemical/Holding OGG firması kazanmıştır. Buna rağmen Özelleştirme Yüksek Kurulu 
(ÖYK) PETKİM'in 2.040 milyon $ Amerikan Dolanna Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim 
Grubu'na satışı için onay vermiştir. Satış işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması 
konusunda Petrol-İş sendikası tarafından idari yargıda dava açılmış, Danıştay ilgili dairesi 
yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Sendikanın itirazı üzerine, konuyu görüşen 
Danıştay İdari Dava Dairesi Kurulu, PETKİM'in % 51 oranındaki kamu hissesinin satış 
yöntemiyle özelleştirilmesinde "Kamu Yararı" bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Artış 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki veya 

yıl farkı azalış(%) 

Sermaye Bin YTL 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750 

Öz kaynaklar Bin YTL 848.017 1.060.927 1.243.825 1.021.746 1.027.500 5.754 0,6 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 323.443 266.765 249.028 363.082 340.216 (22.866) (6,3) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL - -

Finansman gideri Bin YTL 36.205 32.032 15.313 15.576 33.361 17.785 114,2 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 2.320.995 5.068.597 5.879.107 6.085.855 6.180.004 94.149 1,5 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman Bin YTL 1.669.941 4.159.238 4.948.562 5.196.441 5.329.235 132.794 2,6 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 112.355 72.722 113.639 207.535 96.897 (110.638) (53,3) 

Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) % 117,0 81,0 78,0 105,0 81,0 (24) (22,9) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL - - -
Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin YTL -
İştiraklere ödenen sermaye YTL 250 250 250 250 250 

İştirakler temettü gelirleri YTL - -

Başlıca alım miktan (nafta) Ton 1.440.885 1.379.568 1.417.847 1.198.737 1.733.086 534.349 44,6 

Tüm alım tutan Bin YTL 737.993 856.359 1.098.486 1.261.537 1.695.033 433.496 34,4 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktan (1) Ton 1.334.035 1.266.298 1.331.393 1.070.8S5 1.475.155 404.300 37,8 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin YTL 934.656 1.109.980 1.413.337 1.619.316 1.996.722 377.406 23,3 

Üretim kapasitesi (etilen) Ton/Yıl 400.000 400.000 400.000 520.000 520.000 

Kapasiteden yararlanma oranı % 104,60 99,10 94,00 79,00 94,00 15 19,0 

Ürün verimliliği (ürünler top./ nafta) % 99,79 99,94 99,69 98,83 99,69 1 0,9 

Başlıca satış miktan Ton 1.350.278 1.259.392 1.309.412 1.078.594 1.475.155 396.561 36,8 

Net satış tutan Bin YTL 961.547 1.061.774 1.489.649 1.344.620 2.227.253 882.633 65,6 

Stoklar: 

- İlk madde vc malzeme Bin YTL 71.051 74.907 100.494 132.370 122.559 (9.811) (7,4) 

- Yan mamuller Bin YTL 31.697 34.494 14.936 69.067 48.060 (21.007) (30,4) 

- Mamuller Bin YTL 32.501 38.598 102.977 95.629 32.095 (63.534) (66,4) 

- Ticari mallar Bin YTL 18 (18) -

- Diğer stoklar Bin YTL 462 536 480 818 2.610 1.792 219,1 

- Stok değer düşüklüğü Bin YTL (1.939) (567) (5.432) 5,432 

İşçi ortalama (geçici işçiler hariç) Kişi 3.914 3.605 3.340 3.095 3.116 21 0,7 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 117.785 149.393 177.970 188.918 200.590 11.672 6,2 

Cari yıla ilişkin; 

- İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 115.021 138.952 177.803 188.773 200.417 11.644 6,2 

- İşçi başına aylık ortalama gider (2) Bin YTL 2.440 3.800 3.590 4.000 4.000 -

Dönem kanna ilişkin vergi ve yasal yük.ler Bin YTL 12.364 364 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 37.246 11.956 34.318 6.852 8.627 1.775 25,9 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL 235.323 190.673 412.333 238.218 367.568 129.350 54,3 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 260.325 194.875 446.284 244.359 375.288 130.929 53,6 

GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) Bin YTL 260.325 194.875 446.284 244.359 375.288 130.929 53,6 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 4,6 8,6 8,6 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden) % 1,7 - 2,9 0,6 0,6 

İktisadi karlılık % 4,9 4,6 3,1 3,1 

Zararlılık % 10,0 17,8 (17,8) 

Faaliyet kan / (zaran) Bin YTL (44.799) (120.464) 56.661 (169.647) 87.221 256.868 151,4 

Dönem Kan / (zaran) Bin YTL 15.011 (85.020) 36.063 (222.079) 5.753 227.832 102,6 

Bilanço Kan / (zaran) Bin YTL 2.647 (85.383) 36.0c (222.079) 220.364) 1.715 0,8 

(1) Satılabilir üretim toplamıdır. 
(2) Hizmet müteahhidi kapsamında çalışan işçiler 2004 yılında geçici işçi statüsüne alınması nedeniyle harcamalan dahil 
edilmiştir, 
(3) Şirketin 31 .12 .2003 tarihli bilançosu 01 .01 .2004 'de enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
(4) 2002 ila 2004 yılına ilişkin TL değerleri YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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II- İDARİ BÜNYE 
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PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim bakımından 4046 sayılı Kanuna ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olurken, denetim açısından da 3346 ve 4046 sayılı 
Kanunlar ile 72 sayılı KHK hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunlan ile bu kanunları değiştiren mevzuat hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

PETKİM hisse senetlerinin % 4,14'ü 1990 yılında, %34,54'ü 2005 yılında olmak üzere 
toplam % 38,68'i halka açılmış, 2001 yılında da Yanmca Kompleksinin TÜPRAŞ'a bedelli 
devri gerçekleşmiştir. PETKİM 28.07.1981 gün, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi 
olmuştur. 

PETKİM'de iç mevzuat, Yönetim Kurulu'nca onaylanan yönetmelikler ve Genel 
Müdürlükçe yayınlanan talimat, genelge ve sirkülerden oluşmaktadır. 

Şirket yönetmeliklerinin günün şartlarına uyarlanması için oluşturulan Uyum 
Komisyonu vasıtası ile gereken değişiklikler tespit edilip yapılmaktadır. Bu çerçevede 2006 
yılında bu çalışmalar sürdürülmüş ve bazı yönetmeliklerde düzenleme ve değişiklikler 
yapılmıştır. 

PETKİM ISO 9002 Belgesine sahip bulunmaktadır. 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü Aliağa'da bulunmaktadır. 

Şirketin 03.05.1988 tarihinde Holding statüsüyle çalışmaya başlamasından sonra Genel 
Kurulu ve Denetim Kurulu teşekkül ettirilmiştir. 19.05.1990 günü, 314 sicil numarasıyla 
tescil edilen yeni Ana Sözleşmede Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarılmıştır.Daha 
sonra 16.07.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile ana sözleşme değiştirilmiş ve 
Yönetim Kurulu sayısı 9'dan 7'ye, denetçi sayısı 3'den 2'ye düşürülmüştür. 

Şirketin Yönetim Kurulu 2006 yılı çalışmalarını bir başkan ve Genel Müdür dahil 7 üye 
ile sürdürmüştür. Şirketin 2 denetçisi bulunmaktadır. PETKİM'in yürütme organı olan Genel 
Müdürlük ise Genel Müdür, dört yardımcısı ve alt birimlerden oluşmuştur. 

Şirkette 2006 yılı sonu itibariyle çalışan toplam 3.040 personelin tamamı Genel 
Müdürlük bünyesinde çalışmaktadır. Personelin 543'ü kapsam dışı, 2.497'si ise Toplu İş 
Sözleşmesi kapsamındadır. 

Şirkette aynca çeşitli hizmetler için 685 geçici işçi çalışmaktadır.Geçici işçiler 2007 
yılında kadroya geçirilmişlerdir. 

Tüm personel için 2006 yılında yapılan harcamalann toplamı (Yönetim Kurulu 
Üyelerinin ücretleri dahil) 200.590 bin YTL'dir. Bu tutann 85.769 bin YTL'si ücretlere, 
62.116 bin YTL'si ek ödemelere ve 41.855 bin YTL'si sosyal amaçlı giderlere, 10.850 bin 
YTL'si ise geçmiş yılla ilgili ödemelere ilişkindir. 

III- MALİ BÜNYE 

Kuruluşun varlık ve kaynaklar toplamlan bir önceki yıla göre %1,2 oranında 17,1 
milyon YTL azalarak 1,3 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Holding varlıklarının %37,7 oranında 515,6 milyon YTL'si dönen, %62,3 oranında 
852,1 milyon YTL'si de duran varlıklardan meydana gelmektedir. 



Varlıklarına tahsis ettiği kaynakların ise %24,9 oranında 340,2 milyon YTL'lik 
bölümü yabancı, %75,1 oranında 1,0 milyar YTL'lik bölümü de öz kaynaklardan 
oluşmaktadır. Şirketin faaliyet dönemini 5,7 milyon YTL kârla kapatması öz kaynakların 
artmasına neden olmuştur. 

Şirketin önceki dönem faaliyet sonuçlarının 222,0 milyon YTL zararla kapanması 
2006 yılı dönem sonucunda ise 5,7 milyon YTL kâr meydana gelmesi sonucu öz kaynaklar 
olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Finansman rasyosunun hesaplanmasında zahiri bir kaynak olan 1,0 milyar YTL 
tutanndaki sermaye düzeltmesi olumlu farkları dikkate alınmadığı takdirde negatif olarak 
saptanan finansman rasyosunun ortaya koyduğu çarpıcı durum, işletme ile ilgili her türlü 
tasarruf tedbirinin alınması yanında sermayesinin artırılma zorunluluğunu gündeme 
getirmiştir. 

Sermaye düzeltme olumlu farkları sermayenin mütemmim cüzü sayılmakla beraber, söz 
konusu zahiri fon dikkate alınmadığı takdirde meydana gelen zarar nedeniyle ödenmiş 
sermaye toplamı 204,7 milyon YTL'nin tamamını etkilemiş durumdadır. 

Diğer taraftan dünya konjonktüründeki değişikliklere bağlı olarak, PETKİM'de kâr 
marjları düşme eğilimine girmesi halinde, Şirket'in mali bünyesini olumsuz etkileyen 
sonuçlann önlenmesi amacıyla, PETKİM genelinde maliyet tasarrufu sağlayacak tedbirlerin 
alınması büyük önem taşımaktadır. 

1V-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin alım, üretim, satış gibi işletme faaliyetleri, 
Genel Müdürlükteki ilgili Genel Müdür Muavinlerine bağlı olan birimler tarafından 
yürütülmektedir. 

PETKİM'in 2006 yılı alımları önceki yıla göre % 34 oranında 433.496 bin YTL artarak 
1.695 milyon YTL'lik değere ulaşmıştır. 2006 yılında 1.028 milyon YTL'lik iç, 667 milyon 
YTL'lik dış alım yapılmıştır. Toplam alımlar, 2006 programının % 13 oranında altında 
kalmıştır. 

Şirketin temel hammaddesi olan naftanın gelecek yıllarda tamamen ithalat yolu ile 
karşılanacak olması, şirkete artı maliyet yüklemenin dışında, tedarik ve stoklama sorunlan ile 
üretimde aksamalara yol açabilecektir. Bu da şirketin satış ve karlılığını düşüreceği gibi, 
şirketin ülke ekonomisine olan katma değerini ve sağladığı döviz tasarrufunu da olumsuz 
etkileyecektir. 

PETKİM Kompleksinde ana girdi olarak Nafta kullanılmaktadır. Diğer kimyasal 
maddelerin de işlenmesiyle ana, ara ve yan ürünler elde edilmektedir. 

PETKİM Aliağa Kompleksinde, 

2006 yılında satılabilir ana ürünler olarak 133.536 ton polivinil klorür (PVC), 83.139 
ton Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE), 297.848 ton Alçak Yoğunluklu Polietilen 
(AYPE), 112.680 ton Polipropilen (PP), 27.122 ton Saf Tereftalik Asit (PTA), 55.697 ton 
Monoetilen Glikol (MEG), 37.094 ton Ftalik Anhidrit (PA), 91.298 ton Akrilonitril (ACN) ve 
141.393 ton Benzen üretilmiştir. 

Ara ürünlerin hammaddesi olan Etilen, Propilen, Vinil, Klorür Monomer (VCM), 
Ortoksilen, Paraksilen gibi ürünler yanında Sudkostik, Hipoklorit, Aromatik Yağ, Standart 
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Dışı Benzen, C3, Hidrojen, Fuel Gas gibi yan ürünler üretilmiş, ayrıca VCM artığı 
değenlendirilmek suretiyle Klorür Asidi elde edilmiştir. 

PETKİM Petrokimya Kompleksi'nde 2006 yılında, önceki yıldan % 24 oranında 410,9 
milyon YTL fazlasıyla 2.143 milyon YTL gider yapılmış olup, bu tutarın % 93'ü maliyete 
giren giderlerden, % 7'si ise maliyete girmeyen giderlerden oluşmuştur. 

Üretim maliyetini oluşturan 1.997 milyon YTL'nin 1.495 milyon YTL'si ilk madde ve 
malzeme giderleri, 123 milyon YTL'sini işçilik giderleri ve 378 milyon YTL'sini genel imal 
giderleri oluşturmuştur. 

Şirket'in üretim ve satış kararlarına temel teşkil edecek planlama faaliyetlerinin sağlıklı 
şekilde yürütülebilmesi bakımından maliyet muhasebesi verilerinin daha kısa sürelerde analiz 
edileceği yeni bir raporlama sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. 

2006 yılında 1.598 bin ton ürün satışı yapılmış ve 2.227 milyon YTL net satış geliri elde 
edilmiştir. 

PETKİM'de 2006 yılında yürütülen kapasite artırımı ve modernizasyon projesi ile ilgili 
olarak fabrikaların işletmeye alma çalışmaları ve genel bakım duruşlarının uzaması nedeniyle, 
kapasite kullanım oranları % 94 düzeyinde kalmıştır. 2006 yılı satışları geçen yıla göre miktar 
olarak % 36,8, tutar olarak da % 65,6 oranında artış göstermiştir. 

2006 yılı satışlarının % 78 oranında 1.734 milyon YTL'si esas ürün satışlanndan, % 22 
oranında 483 milyon YTL'si ara ve yan ürün satışlarından, 10 milyon YTL'si de arızi 
nitelikli satışlardan oluşmuştur. 

V- YATIRIMLAR 

Holdingin 2006 yılı Yatırım programında; 120 milyon YTL yatırım ödeneği mevcuttur. 

Şirketin 2006 yılı yatırım harcamalan tamamen özkaynaklardan yapılmış olup, 120 
milyon YTL tutanndaki revize programa karşılık 96,9 milyon YTL tutannda harcama 
yapıldığı ve nakdi gerçekleşmenin % 81 düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 

PETKİM'in 1997 yılından bu yana 437 milyon dolar değere ulaşan, kapasite artırımı ve 
modernizasyon (PETKAM) projesi kapsamında yer alan Etilen Fabrikası 120.000 ton/yıl, 
Alçak yoğunluk Polietilen Fabrikası 120.000 ton/yıl, Polipropilen Fabrikası 64.000 ton/yıl 
tevsi yatırımlannın 2005 yılında devreye alınması çalışmaları tamamlanmıştır. PETKAM 
projesi kapsamında bulunan yatınmlann bitirilmesi sonucunda kompleksin üretim 
kapasitesinde %20 oranında artış sağlanmıştır. 

Fabrikalarda iyileştirme faaliyeti sürmektedir. Üretim maliyetlerini düşürmek için Buhar 
Üretim Ünitesi'nde fuel-oil'den doğal gaza dönüşüm projesi ve Elektrik Üretim'de gaz türbini 
ilavesi yatınmları devam etmektedir. 

İç pazarda devamlı düşen pazar payı ve uluslararası rekabet nedeniyle PETKİM'in 
özelleştirme statüsü içinde yeni teknolojili, büyük kapasiteli yatırımlara başlaması veya 
mevcut tesislerinin tevsii ve rehabilitasyon yatınmlarına ağırlık vermesi gerekmektedir. 

VI- MÜESSESE, BAĞLI ORTAKLIK (veya BAĞLI ANONİM ŞİRKETLER) VE 
İŞTİRAKLER: 

Kuruluşun teknoloji transferi faaliyet dalında 250 YTL sermaye ile sahip olduğu İzmir 
Teknopark Ticaret A.Ş. (İTAŞ) adında bir tek iştiraki bulunmaktadır. PETKİM'in faaliyet 
konusu dışındaki bir dalda faaliyet göstermeyi amaçlayan bu şirketin kuruluşunun üzerinden 
20 yıl geçmesine rağmen iştigal amacına uygun verimli bir faaliyetinin olmadığı 
anlaşılmaktadır. 
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VII-ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1-Petkam Projesinin gerçekleştirilmesinden sonra meydana gelen %20 kapasite artışı 
da göz önüne alınarak su, buhar ve elektrik üretim ve tüketim dengesinin tespit edilmesi, 
halen uygulanmakta olan doğal gaz fiyatları da dikkate alınarak doğal gaza dönüşüm projesi 
fizibilitesinin güncellenmesi. 

2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin 30.03.2007 tarihinde kendi genel kurulunda 
kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 5.753.208,02 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan 
gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 
31 12.2006 Bilançosu 

AKTİF (Varlıklar) Öncek dönem Cari dönem 
YTL YTL 

I- D Ö N E N V A R L I K L A R 
A. Hazır değerler 74 .160.540,66 106.036.229,39 
B. Menkul kıymetler 

1. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 
C. Ticari alacaklar 142.695.970,60 229 .858 .760 ,33 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) (2 .176.609,51) (4 .824 .080 ,39) 
2 . Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (166.138,96) (166 .138 ,96) 

D. Diğer alacaklar 2 .809.865,87 5.205.955,32 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (17.100,71) (423 .597,53) 
E. Stoklar 297 .163 .381 ,39 205 .323 .977 ,03 

1. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (5 .431.445,00) 
2. Verilen sipariş avanslan 4 .692.916,37 1.956.328,96 

F. Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

G. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan 4.910.118,95 4 .915.920,26 
H. Diğer dönen varlıklar 7 .201.038,39 7.909.185,36 

D O N E N VARLIKLAR TOPLAMI 528.940.915,86 559.250.027,69 
II. D U R A N VARLIKLAR 

A. Ticari alacaklar 1.040,49 4 .040,49 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2 . Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B. Diğer alacaklar 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2 . Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C. Mali duran varlıklar 2 .864,60 2 .864,60 
1. Bağlı menkul kıymetler 
2. Bağlı menkul kıymetler değer düşük.karşılığı (-) 

3 . İştirakler 

4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 

5. İştiraklere serm.pay.değer düş.karş. (-) 
6. Bağlı ortaklıklar 

7. Bağlı ortaklılar sermaye taahhütleri 

8. Bağlı ortaklıklar serm.pay.değer düş.karş. (-) 

9. Diğer mali duran varlıklar 2 .864,60 2 .864,60 
10. Diğer mali duran varlıklar dcğ.düş.karş. (-) 

D. Maddi duran varlıklar 889.413.839,68 850.769.503,19 
1. Maddi duran varlıklar (brüt) 5 .996.419.194,26 6 .067.656.288,47 
2. Birikmiş amortismanlar (-) 5 .196.441.352,71) (5 .329.235.016,34) 
3. Yapılmakta olan yatırımlar 63 .682.876,64 77 .727 .625 ,04 
4. Verilen avanslar 25.753.121,49 34 .620 .606 ,02 

E. Maddi olmayan duran varlıklar 345.386,39 1.324.519,96 
1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 965 .940 ,46 2 .286.342,17 
2. Birikmiş amortismanlar (-) (620 .554,07) (961 .822,21) 
3 . Verilen avanslar 

F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 

I. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2. Birikmiş tükenme paylan (-) 
3 . Verilen avanslar 

G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H. Diğer duran varlıklar 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI 889.763.131,16 852.100.928,24 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.418.704.047,02 1.411.350.955,93 
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PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 
31.12.2006 Bilançosu 

PASİF (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem 
YTL YTL 

I- KISA VADELİ B O R Ç L A R 
A. Mali borçlar 91 .839.207,75 17.381.250,00 
B. Ticari borçlar 131.604.517,45 178.530.700,26 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 4 .228.980,78 130.449,13 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alman avanslar 30 .556 .516 ,64 39.038.767,87 
E. Yıllara yaygın inşaat vc onanm hak edişleri 
F. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 10.244.623,61 11.382.704,57 
G. Borç ve gider karşılıkları 

1. Dönem kan ve değer yasal yük.karş. 
2 . Dönem kannın peşin vergi vc diğer yük.(-) 
3 . Kıdem tazminatı karşılığı 
4. Diğer borç ve gider karşılıklan 

H. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 1.712.942,13 2.428.404,51 
I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 2 .031.764,39 5.844.068,30 

KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R TOPLAMI 272.218.552,75 254.736.344,64 
II. U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A. Mali borçlar 
B. Ticari borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Borç ve gider karşılıklan 124.420.966,36 128.796.875,36 

1. Kıdem tazminatı karşılığı 124.418.945,00 128.794.854,00 
2. Diğer borç ve gider karşılıklan 2.021,36 2.021,36 

F. Gelecek yıllara ait gelirler vc gider tahakkuklan 318.203,94 318.203,94 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R TOPLAMI 124.739.170,30 129.115.079,30 

III. ÖZ K A Y N A K L A R 
A. Ödenmiş sermaye 1.243.825.216,89 1.247.863.787,00 

1. Sermaye 204.750.000,00 204 .750 .000 ,00 
2. Ödenmemiş sermaye (-) 
3 . Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 1.039.075.216,89 1.043.113.787,00 

B. Sermaye yedekleri 
1. Hisse senetleri ihraç primleri 
2 . Hisse senetleri iptal karları 
3 . M.D.V. yeniden değer artışları 
4. İştirakler yeniden değer artıştan 
5. Maliyet bedeli artış fonu 
6. Diğer sermaye yedekleri 

C. Kar yedekleri 
1. Yasal yedekler 
2. Statü yedekleri 
3 . Olağanüstü yedekler 
4. Diğer kar yedekleri 
5. Özel fonlar 

D. Geçmiş yıl karlan 
E. Geçmiş yıl zararları (-) (226.117.463,03) 
F. Dönem net kan (zararı) (222.078.892,92) 5 .753.208,02 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 1.021.746.323,97 1.027.499.531,99 
PASİF ( K A Y N A K L A R ) TOPLAMI 1.418.704.047,02 1.411.350.955,93 
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PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 
31.12.2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A. Brüt satışlar 1.350.183.605,86 2 .240 .464 .606 ,16 

B. Satış indirimleri (-) 5 .563.869,60 13.211.760,50 

C. Net satışlar 1.344.619.736,26 2 .227 .252 .845 ,66 

D. Satışlann maliyeti (-) 1.427.153.337,83 2 .052.115.842,25 

Brüt satış kan veya zaran (82.533.601,57) 175.137.003,41 

E. Faaliyet giderleri (-) 87 .113.416,97 87 .916 .223 ,17 

Faaliyet kan veya zaran (169.647.018,54) 87 .220.780,24 

F. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 47 .601.099,48 84 .830 .971 ,39 

G. Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 32 .415.534,14 66 .798.389,31 

H. Finansman giderleri (-) 15.576.149,70 33.361.440,01 

Olağan kar veya zarar (170.037.602,90) 71.891.922,31 

I. Olağandışı gelir ve karlar 1.371.287,72 1.556.837,07 

J. Olağandışı gider ve zararlar (-) 53 .412.577,74 67 .695 .551 ,36 

Dönem karı veya zararı (222.078.892,92) 5 .753.208,02 

K. Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kan veya zaran (222.078.892,92) 5 .753.208,02 
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SAYI: 40 

SÜMER HOLDİNG A. Ş.'NİN 2006 YILI HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Sümer Holding A.Ş.'nin 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama 
Yılının 30/04/2008 tarihli 15'inci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alman söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan 
Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında 
Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Kuruluş 1933 yılında, daha önce 1932 yılında kurulmuş olan Devlet Sanayi Ofisi'nin 
sorumluluğundaki tesisleri işletmek ve yine 1932 yılında kurulmuş olan Türkiye Sanayi Kredi 
Bankasına verilmiş olan bankacılık alanında faaliyette bulunma görevini yürütmek üzere 
11.07.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanunla Sümerbank adıyla kurulmuştur. 

1938 yılında yürürlüğe giren 3460 sayılı Kanun kapsamında KİT statüsü kazanan 
kuruluş; bankacılık, pamuklu ve yünlü dokuma, kimya, toprak, seramik, kağıt ve demir çelik 
sanayii sektörlerinde faaliyet göstermiş, çeşitli sektörde toplam 56 işletmeye, bankacılık 
sektöründe de 88 şubeye kadar ulaşmıştır. 

1986 yılında yürürlüğe giren 3291 sayılı Kanun kapsamında başlatılan özelleştirme 
çalışmaları sonucunda 11.09.1987 tarih 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
özelleştirme kapsamına alınan Kuruluş, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 
08.12.1987 tarih ve 81 sayılı karan ile Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden 
yapılandınlmış, bünyesindeki bankacılık biriminin 1993 yılında 16.07.1993 tarih ve 93/17 
sayılı YPK kararıyla Sümerbank A.Ş. olarak yeniden yapılandırılmasından sonra, Sümer 
Holding A.Ş. adını almıştır. 

1933 yılında Bakırköy Dokuma Fabrikası, Feshane Yünlü Dokuma Fabrikası, Hereke 
İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası ve Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası olmak üzere yalnız 
4 işletme ile faaliyete başlayan Sümerbank, kuruluş kanununa uygun olarak, değişik sanayi 
dallannda, çeşitli müesseseler kurmuş, projeler hazırlamış, çeşitli kuruluşlara iştirak etmiş ve 
ulusal ekonomi için önemli sayıda ve değişik alanlarda personelin yetiştirilmesini sağlamıştır. 

Sümerbank'ın kurduğu veya devir aldığı işletmelerin, yıllara göre dağılımı şöyledir: 

-1933-1943 döneminde 13 fabrika (Bakırköy, Kayseri, Ereğli ve Nazilli pamuklu 
tekstil fabrikalan; Defterdar, Hereke, Bünyan, İsparta ve Merinos yünlü fabrikaları; Beykoz 
Deri ve Kundura Fabrikası, Gemlik Suni ipek ve Viskoz Mamulleri Fabrikası, Kütahya 
Seramik Fabrikası ve Sivas Çimento Fabrikası). 
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-1944-1953 döneminde 7 fabrika (Malatya, Adana, İzmir ve Denizli pamuklu tekstil 
fabrikalan; Taşköprü Kendir Fabrikası, Pamuk Satınalma ve Çırçır Fabrikalan, Filyos Ateş 
Tuğlası Fabrikası). 

-1954-1963 döneminde 6 fabrika (Erzincan Bez Fabrikası, Diyarbakır Yünlü 
Fabrikası, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş., 
Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş., Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.) ile İzmir 
Basma Sanayii Müessesesinin basma işletmesi. 

-1964-1970 döneminde 7 fabrika (Eskişehir ve Kahramanmaraş pamuklu tekstil 
fabrikaları, Ordu Soya Fabrikası, sonradan adı Bolu Lamine ve Lif Levha Fabrikası olarak 
değiştirilen Bolu Sun'i Tahta Fabrikası, Konya Krom Mağnezit Tuğla Fabrikası, Yarımca ve 
Bozüyük seramik fabrikaları). 

-1971-1984 döneminde 11 fabrika (Diyarbakır, Karaman, Adıyaman, Nevşehir 
pamuklu tekstil fabrikaları, Salihli Valeks Fabrikası, Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası, 
Pertek Yün İpliği İşletmesi, Van, Tercan ve Sarıkamış ayakkabı fabrikalan, Çanakkale 
Sentetik Deri Fabrikası) ve Sümerbank'a bağlanan iki işletmeli Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. 

-Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarının bazı 
işletmeleri. 

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalan 1955 
yılında Kuruluş bünyesinden ayrılmıştır. 

12.10.1983 tarih ve 18199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2929 
sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlan Hakkında Kanun gereğince; 
Ordu Soya, Yıldız Çini ve Porselen, Tarsus Mensucat Boyaları, Filyos Ateş Tuğlası, Yarımca 
Seramik, Konya Krom Mağnezit Tuğla, Bolu Lamine ve Lif Levha, Bozüyük (Kütahya 
İşletmesi dahil) sanayii müesseseleri 30.11.1983 tarihi itibariyle başka kuruluşlara 
devredilmiştir. 

18.06.1984 tarih ve 8435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 233 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Ordu 
Soya, Yıldız Çini ve Porselen, Tarsus Mensucat Boyaları fabrikalan 30.06.1984 tarihi 
itibariyle tekrar Sümerbank'a devredilmiş, Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. bağlı ortaklık haline 
getirilmiştir. Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 18.2.1986 tarih ve 86/5 sayılı 
kararı ile Ordu Soya Sanayii Müessesesi 30.06.1986 tarihinden itibaren Sümerbank'ın bağlı 
ortaklığı durumuna dönüştürülmüş ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun karan ile 
31.12.1986 tarihi itibariyle Tanm Satış Kooperatifleri ve Sümerbank Mensupları Sağlık, 
Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'na devredilmiştir. 

1986 yılında Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi, konfeksiyon müessesesine 
dönüştürülmüş; Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesi kapatılmıştır. 

233 sayılı KHK kapsamında yeniden düzenlenen Sümerbank Ana Statüsü, 10.11.1984 
tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kuruluş, 3291 sayılı Kanun kapsamında 30.10.1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 11.09.1987 tarih ve 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
özelleştirme kapsamına alınmış ve hisseleri bedelsiz olarak Başbakanlık Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 08.12.1987 tarih ve 81 sayılı kararı ile 
Sümerbank Holding A.Ş. olarak yeniden yapılandınlan Kuruluşun Ana Sözleşmesi 
18.04.1988 tarih ve 2001 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

- 7 5 2 -



YPK'nın 28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı karan kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 
23.12.1988 tarih ve 14/262 sayılı kararı ile 01.01.1988 tarihi itibariyle müesseselerin tüzel 
kişilikleri kaldırılarak, işletme haline dönüştürülmüş; el halıcılığı, makine halıcılığı, jüt ipliği 
üretimi ve el sanatlan ile ilgili konularda faaliyet gösteren işletmeler, Ana Sözleşmesi 
26.12.1988 tarih ve 2174 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak kurulan 
Sümerhalı-Sümer Halıcılık El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bağlanmıştır. 

Sümerhah A.Ş., ÖYK'nın 18.09.1997 tarih ve 97/43 sayılı karan ile özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılarak, 31.12.1997 tarihi itibariyle Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na bağlı bir iktisadi devlet teşekkülü haline dönüştürülmüştür. 

YPK'nın 25.12.1990 tarih ve 90/T-123 sayılı kararı ile Akdeniz Sanayi ve Ticaret 
İşletmeleri A.Ş., Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'nun 8.6.1992 tarihli ve 92/12 sayılı karan ile 
de Sivas Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Holding'e devredilmiştir. 

Kuruluşun bünyesindeki bankacılık birimi 1993 yılında 16.07.1993 tarih ve 93/17 
sayılı YPK karanyla Sümerbank A.Ş. olarak yeniden yapılandınlmış ve Holdingin unvanı 
Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

4046 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1994 yılına kadar önemli bir özelleştirme 
uygulaması yapılmayan Holding, 27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı Kanun'un geçici 11 inci maddesi gereğince 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış kabul edilmiştir. 

2002 yılında alınan ÖİB kararları ile Türkiye Zirai Donatım Kurumu A.Ş., Et ve Balık 
Ürünleri A.Ş., Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Turban Turizm A.Ş.'nin tüzel 
kişiliklerinin kaldınlarak 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Holdingle 
birleştirilmeleri kararlaştırılmıştır. 2003 yılında EBÜ A.Ş.'nin Holdingle birleştirilmesine 
ilişkin karar iptal edilirken, diğer 3 şirketin Holdingle birleşmesi gerçekleştirilmiştir. 

ÖYK'nın 13.06.2005 tarih ve 71 sayılı karan ile "Bu güne kadar sürdürülen 
özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklannın önemli bir bölümü özelleştirilen 
kuruluşlann; hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, hem de kalan varlıklarının daha etkin 
bir şekilde özelleştirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluşların uygun görülecek tek yapı 
veya yapılar altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve işlemlerin yerine getirilmesine" karar 
verilmiştir. 

4046 sayılı Kanun ve söz konusu ÖYK kararı kapsamında 2005 yılında da; ÖİB'nin 
22.08.2005 tarih ve 1225 sayılı oluruyla, ÖYK'nın 18.08.1998 tarih ve 98/58 sayılı karan ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. ile ÖYK'nın 
15.07.1998 tarih ve 98/51 sayılı karan ile özelleştirme programına alınan Türkiye Selüloz ve 
Kağıt Fabrikaları A.Ş. tüzel kişiliğinin sona erdirilerek, Holding ile birleştirilmesi 
kararlaştınlmış, birleşme 30.06.2005 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançolan üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 

Önceki yıllarda aktifinde bulunan gayrimenkullerle ilgili, 2001 yılında da ÖİB 
aktifinde iken kendisine devredilen iştiraklerle ilgili olarak özelleştirme yetkisi verilen 
Holdingin, son yıllarda, üretim birimleri kalmamış olan kuruluşların tüzel kişiliklerinin tasfiye 
edilmesi amacıyla birleşilen kuruluş olarak görevlendirildiği ve tasfiye edilen kuruluşların 
devam etmekte olan işlerinin kendisine verildiği görülmektedir. 

2005 yılında dokuma ve giyim alanında faaliyet gösteren tüm bağlı şirket, işletme ve 
tesislerinin özelleştirilmesi gerçekleştirilmiş olan Holdingin, 2007 yılı Kasım ayı itibariyle 
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TÜGSAŞ ve SEKA'nın birleşmesinden gelen işletmeler ile 6'sı tasfiye halinde 22 iştiraki ve 
birleştiği şirketlerden gelen gayrimenkulleri bulunmaktadır. 

ÖİB'nin 6.12.2005 tarih ve 1687 sayılı kararıyla, özelleştirme kapsam ve programında 
bulunan Bor, Ereğli ve Ilgın şeker fabrikalan Holdinge devredilmiş, 2007 yılında 3 şeker 
fabrikasının özelleştirme programına alınmasına ilişkin ÖYK karannın yürürlüğünün 
durdurulması üzerine 3 şeker fabrikası T. Şeker Fabrikalan A.Ş.'ye devredilmiştir. 

Son olarak, ÖİB'nin 15.11.2007 tarih ve 1246 sayılı oluru ile, özelleştirme 
programında bulunan TDÇİ'nin Holding ile birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Kuruluşun son beş yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
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11.9.1987 tarih 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirme kapsamına 
alınarak Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredilen, 1994 
yılında yürürlüğe giren 4046 sayılı Kanunla özelleştirme kapsam ve programına alınmış kabul 
edilen Holdingin kendisine ait üretim tesislerinin tamamının özelleştirilmesi 2005 yılında 
tamamlanmıştır. 

Holding; son yıllarda, sürdürülen özelleştirme çalışmaları sonucunda üretim tesisleri 
özelleştirilmiş olan kuruluşların tüzel kişiliklerinin tasfiye edilmesi amacıyla birleşilen 
kuruluş olarak görevlendirilmeye başlanmış, tasfiye edilen kuruluşlann devam etmekte olan 
işleri kendisine devredilmiş, aktifindeki varlıklann özelleştirilmesine ilişkin çalışmalarını ÖİB 
tarafından devredilen yetkiler çerçevesinde sürdürmüştür. 

2005 yılından 8'i arsalar, 5'i binalar ve l 'i işletmelerle ilgili olmak üzere özelleştirme 
karan verilen 14 adet özelleştirme uygulaması devretmiş olup, 2006 yılında özelleştirme 
karan verilen 3'ü arsalarla, 7'si binalarla ilgili 10 adet proje ile birlikte 24 adete ulaşan 
özelleştirme uygulamasının 20'sinin devir ve teslim işleri 2006 yılında, 3'ünün devir ve 
teslim işleri 2007 yılında tamamlanmış, binalar içinde yer alan Genel Müdürlük binasının 
Kültür ve Turizm Bakanlığına devri henüz gerçekleştirilmemiştir. 

Holdingin şirket ve işletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin hazırlık, değerleme ve 
ihale çalışmaları ÖİB tarafından yürütülürken, iştirak hisseleri, işletmelerin makine ve 
teçhizatı, bina, arsa, marka, mağaza ve tesislere ilişkin özelleştirme işlemleri ÖİB'nin 4046 
sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi kapsamında verdiği yetkilere istinaden Holding tarafından 
yürütülmüş, Holding Yönetim Kurulunca kabul edilen ihale kurulu karan, onay için ÖİB'ye 
sunulmuştur. 

ÖİB tarafından Holdinge verilen yetkiler, proje bazında verilmiş olup, son olarak 2005 
yılında yürütülen projeler için verilen yetkilerin süresi 31.12.2005 olarak belirlenmiş, 2006 ve 
2007 yılları için herhangi bir yetki devri yapılmamış, özelleştirme çalışmalan ÖİB tarafından 
yürütülmüştür. 

2006 yılında Ereğli, Bor ve Ilgın Şeker fabrikalarının her birinin ayn varlık olarak 
satış yöntemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi için çıkılan ihalede 
31.5.2006 olarak belirlenen son teklif verme tarihi, önce 30.11.2006 tarihine ertelenmiş, daha 
sonra ihale ÖİB tarafından 28.11.2006 tarihinde iptal edilmiştir. 

Üç şeker fabrikası ile ilgili olarak sürdürülen özelleştirme çalışmalarından bir sonuç 
alınamaması ve şeker fabrikalarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin 
1.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı ÖYK kararının yürütmesinin durdurulması için açılan 
davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 5.4.2007 tarih ve 2007/87 sayılı kararıyla 
yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine, ÖYK'nın 18.9.2007 tarih ve 2007/54 sayılı 
karanyla; ÖYK'nın 1.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı iptal ederek, 3 şeker fabrikasının 
(tüm çalışanları ile birlikte) eski statüsüne iade edilerek Türkşeker'e devredilmesine karar 
verilmiştir. 

SEKA'nin birleşmesinden gelen Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesinin satış yöntemiyle, 
Taşucu Limanının işletme hakkı verilmesi suretiyle, limana ait varlıkların da satış yöntemiyle 
özelleştirilmesi için çıkılan ihalede işletme için 2, liman ve limana ait varlıklar için 3 teklif 
alınmıştır. İşletme ihalesi gelen tekliflerin yetersiz olması nedeniyle iptal edilmiştir. 11.8.2006 
tarihinde tamamlanan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda liman ve limana ilişkin varlıklar 
için 15,5 milyon ABD Dolan olarak teklif verilmiş olmasına karşılık, ihale 9.1.2007 tarihinde 
iptal edilmiştir. 
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Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'deki %99,99 oranındaki Holding hissesinin 3.751.000 
ABD Dolan bedelle Manisa Ortak Girişim Grubuna satışına ilişkin ihale kararı 13.6.2005 
tarih ve 2005/67 sayılı ÖYK karanyla onaylanmış ve hisselerin devri 13.7.2005 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

13.6.2005 tarih ve 2005/67 sayılı ÖYK karan ile ilgili olarak açılan yürütmenin 
durdurulması ve iptali davasında, Danıştay 13. Dairesi 2005/8376 E. sayılı karanyla 
yürütmenin durdurulması istemini reddetmiş olmasına karşılık, bu karara karşı yapılan itiraz 
sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 4.5.2006 tarihinde söz konusu ÖYK karannın 
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar, geri alma işlemlerinin tesisi amacıyla 
ÖİB'nin 21.7.2006 tarih ve 6746 sayılı yazısı ile alıcıya gönderilmiş ve Şirkete ait hisselerin 
Holdinge iade edilmesi için 60 gün süre verilmiştir. 

Holding tarafından da 25.8.2006 tarihinde; bir taraftan Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu'nun 4.5.2006 tarihli karannın yerine getirilmesi amacıyla alıcı, diğer taraftan da 
Holdingin menfaatlerine zarar verici herhangi bir uygulamaya meydan verilmemesi için 
Manisa 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü ve Manisa Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 
girişimde bulunulmuştur. 

Davacı Taner Yönder'in davadan feragat etmesi üzerine, Danıştay 13. Dairesi 
25.9.2006 tarih ve 2005/8376 E., 2006/3559 K. sayılı karanyla "feragat nedeniyle karar 
verilmesine yer olmadığına" karar vermiş, mahkeme karannın tapuya sunulması suretiyle, 
tapuların Holdingin bilgisi dışında 3. şahıslara devredildiği görülmüştür. 

Konu hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor 
üzerine, ÖİB tarafından tapu ve hisselerin geri alınması için Manisa ve Ankara 
mahkemelerinde davalar açılmış, Holding de açılan davalara müdahil olarak katılarak, takip 
etmeye başlamıştır. 

ÖYK'nın 13.5.2003 tarih ve 2003/25 sayılı karan ile Albayraklar Turizm Seyahat 
A.Ş.'ye satılan ve devir işlemleri 24.6.2003 tarihinde gerçekleştirilen SEKA'nın Balıkesir 
İşletmesi ile ilgili satış işleminin; Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve 
Danıştay 13. Dairesinin 2005/2986 sayılı karan ile söz konusu Mahkeme kararının onanması 
üzerine, SEKA tarafından İşletmeye ait taşınmazların üçüncü kişilere devredilmesini önlemek 
amacıyla Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden 4.3.2005 tarihinde ihtiyati tedbir karan 
alınmış ve aynı mahkeme nezdinde tapu iptali ve tescili davası açılmıştır. 

Alıcı Albayraklar A.Ş., ÖİB'ye gönderdiği 22.12.2005 tarihli yazı ile; işletmenin 
iadesi ve devir işlemlerinin yapılması için talepte bulunmuş olup, SEKA'nın Holding ile 
birleştirilmesi nedeniyle, taşınmazlann devralınmasına ilişkin çalışmalar Holding tarafından 
yürütülmeye başlanmıştır. 

Holding tarafından Bigadiç Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu iptali ve tescili 
davasının 9.5.2007 tarih ve 2005/50 E. sayılı karannda da; 10.6.2003 tarihli varlık satış 
sözleşmesinin hukuki dayanağının kalmadığı gerekçesiyle parseller üzerindeki davalı lehine 
söz konusu olan irtifak haklarının iptali ile Sümer Holding adına kayıt ve tesciline karar 
verilmiştir. 

2006 yıl sonu itibariyle iştirak edilen 23 şirketten; 6'sı tekstil, 4'ü gıda, 4'ü kimya, 
1 'isi kağıt, 1 "isi çimento, 1 'isi bankacılık, 6'sı da diğer sektörlerde faaliyet göstermek üzere 
kurulmuştur. Söz konusu şirketlerden 6'sı tasfiye halinde olup, 11 şirketin sermayesindeki 
Holding payı %15'in altındadır. İştiraklerden Bumas- Karaman Bulgur San. ve Tic. A.Ş.'nin 
sermayesinde bulunan %30 oranındaki Holding hissesi 2007 yılında çıkılan ihale sonucu 
özelleştirilerek, devredilmiştir. 
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II- İDARİ BÜNYE 

A- Mevzuat: 

1933 yılında 2262 sayılı Kanunla kurulan Sümerbank, 3291 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak 30.10.1987 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11.9.1987 gün ve 
87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu karanyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Kuruluş, özelleştirme kapsamına alındıktan sonra, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Kurulu'nun 8.12.1987 gün ve 81 sayılı kararıyla kabul edilen ve 18.4.1988 tarihli Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Ana Sözleşme ile "Sümerbank Holding A.Ş." unvanını 
alarak, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline dönüştürülmüş, denetim 
açısından 3346 sayılı Kanun ve 28.10.1988 tarih 88/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı 
ile Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi tutulmuştur. 

YPK'nın 16.07.1993 tarih ve 93/17 sayılı özelleştirme kararlarıyla, Holding'in 
bankacılık birimi bünyeden aynlarak, Sümerbank A.Ş. unvanı ile bankacılık alanında faaliyet 
gösteren bir anonim ortaklığa dönüştürülmüş, Sümerbank Holding A.Ş.'nin unvanı da Sümer 
Holding A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 
geçici 11 inci maddesi uyannca, daha önce özelleştirilmek üzere Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi'ne devredilmiş bulunan Sümer Holding A.Ş. devir tarihi itibariyle 
özelleştirme programına alınmış sayılmıştır. 

Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş.'ye ait Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının, 
ÖİB'nin 06.12.2005 tarih ve 1687 sayılı Olur'u ile Sümer Holding'e devredilmesi üzerine, 
Yönetim Kurulu'nun 01.03.2006 tarih 5/26 sayılı karan ile Holding Ana Sözleşmesinin 
"Şirketin Amaç ve Faaliyet Konulan" başlıklı 3 üncü maddesine; şeker ve şeker jyan 
ürünlerini üretmek / ürettirmek vs. hususlannın ilavesi yapılmıştır. 

Sümer Holding A.Ş., 4046 sayılı Kanunun denetim ile ilgili geçici 11 inci maddesinin 
2 nci fıkrasında yer alan "Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu 
payı %50'nin altına düşünceye kadar 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 
tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında KHK esaslarına göre 
denetlenir" hükmü gereğince YDK'nın denetimine tabi bulunmaktadır. 

Holding'in memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki çalışanları hakkında özlük haklan 
bakımından, ilgilendirildikleri yasaya göre 657 sayılı Kanun, 399 sayılı ve 527 sayılı 
KHK'lar, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu, bunlarda değişiklik yapan diğer kanunlar ile bu kanunlara istinaden 
çıkartılan tüzükler, yönetmelikler ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri uygulanmaktadır. 

B - Teşkilat: 

1 - Teşkilatın yapısı: 

Holding 2006 yılı faaliyetlerini; 5 işletme, 1 mağaza ve 25 iştirak ile sürdürmüştür. 
İşletmelerden; 3'ü şeker, l 'i gübre, l 'i de kağıt sektöründe olup, kağıt sektöründe yer alan 
Taşucu İşletmesinin içinde Taşucu Limanında verilen ulaştırma hizmetleri de bulunmaktadır. 

2007 yılında, ÖYK'nın 18.9.2007 tarih ve 2007/54 sayılı kararı gereğince 3 şeker 
fabrikasının Holdingden ayrılması sonucu işletme sayısı 2'ye, 1 iştirakteki hisselerin 
özelleştirilmesi, 1 iştirakin tasfiye edilmesi sonucu iştirak sayısı 20'ye inmiş, ÖİB'nin 
15.11.2007 tarih ve 1246 sayılı oluru ile TDÇİ'nin Holding ile birleştirilmesi 
kararlaştınlmıştır. 
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ÖİB'nin 12.8.2004 tarih ve 1045 sayılı oluru ile onaylanan Holding organizasyon 
şeması, ÖİB'nin 27.9.2005 tarih ve 1433 sayılı oluru ile yeniden belirlenmiş ise de, Holdingin 
bünyesinde farklı mevzuata tabi personel bulunması nedeniyle söz konusu organizasyon 
yapısı, ÖİB'nin 25.10.2005 tarih ve 13842 sayılı yazısı ekindeki 17.10.2005 tarih ve 1508 
sayılı Başkanlık makamı oluru ile ikinci defa değiştirilmiştir. 

Yapılan bu organizasyon düzenlemesiyle; 2 genel müdür yardımcısına bağlı 5 daire 
başkanlığı ile bu dairelere bağlı 14 şube müdürlüğü ve çeşitli birimler oluşturulmuştur. 

2- Genel kurul ve denetçiler : 
Holding Ana Sözleşmesi'nin genel kurul ile ilgili 21 inci maddesinde; Şirket olağan 

genel kurul toplantılarının yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay 
içinde yapılacağı, bu toplantılarda TTK (l)'nm 369 uncu maddesinde yazılı hususların 
inceleneceği ve karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. 

YPK'nın 28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı kararında da; özelleştirme kapsamındaki 
anonim şirketlerde genel kurulun, en geç YDK raporunun kuruluşa ulaştığı ay sonuna kadar 
toplanması ve YDK raporunu da dikkate alarak kararını vermesi hususu öngörülmüştür. 

9.1.2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4733 
sayılı Kanunun 10/B maddesiyle 4046 sayılı Kanunun 10/C maddesine eklenen cümle ile 
"özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket 
statüsündeki kuruluşlarda Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin 
hükümleri uygulanmaz" hükmü getirilmiştir. 

Holding sermayesinin tamamının ÖİB'ye ait olması nedeniyle 2006 yılı bilançosu ve 
kâr-zarar hesabı 4046 sayılı Kanun'un 10/C maddesi kapsamında, ÖİB'nin 12.4.2007 tarih ve 
2007/ÖİB-K-02 sayılı kararıyla onaylanmış, yönetim ve denetim kurulu üyeleri; Şirket 
hakkında Yüksek Denetleme Kurulu, diğer denetleme kurumlan ve teftiş kurullannca 
hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış ya da açılacak dava ve soruşturma 
sonuçları saklı kalmak kaydıyla ibra edilmiştir. 

3- Karar organı: 
Holding Yönetim Kurulu, 2006 yılı çalışmalannı 1 Başkan ve 6 üye ile yürütmüştür. 

Yönetim Kurulu faaliyet dönemi içinde yaptığı 19 toplantıda çeşitli konulara ilişkin olarak 
124 adet karar almıştır. 

Holding Ana Sözleşmesinde, yönetim kurulunun 7, denetim kurulunun 3 üyeden 
oluşması öngörülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 312 ve 347'nci maddelerinde ise yönetim 
kurulu üye sayısının asgari 3, denetçi sayısının ise azami 5 kişi olabileceği düzenlenmiştir. 

Holding sermayesinin tamamı ÖİB'ye ait kamu sermayesi olduğundan 7 yönetim 
kurulu üyesinin tamamı ÖİB'nin temsilcisi olup, 3'ü ÖİB personelinden, l'i de Holding 
Genel Müdüründen oluşmaktadır. 3 denetim kurulu üyesinden de 1 'i ÖİB personelidir. 

Özelleştirme kapsamına alındığı 1987 yılından bankacılık biriminin ayrıldığı 1993 
yılma kadar 47 banka şubesi, 36 işletme, 6 bağlı şirket, 1 araştırma geliştirme merkezi ve 390 
pazarlama mağazası ile faaliyetini yürüten Holding bünyesinde 2006 yıl sonu itibariyle 88 
şubeli Sümerbank A.Ş. dahil 6 bağlı şirket, 45 işletme, 40 iştirak hissesi, 3 tesis, 6 yarım 
kalmış tesis, 202 arsa, 170 bina özelleştirmesi ile özelleştirmeleri tamamlanan 8 şirketin 
tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. 

ÖYK'nin 2007/54 sayılı karan gereğince 3 şeker fabrikasının Türkşeker'e 
devredilmesinden sonra Holding bünyesinde sadece 2 işletme ve 20 iştirak bulunmakta olup, 
Taşucu İşletmesindeki liman faaliyeti dışında işletmelerin üretim faaliyeti bulunmamaktadır. 
20 iştirakten 4'ü tasfiye halinde olup, 5 iştirakin sermayesindeki Holding payı %1'in altında, 
4 iştirakin sermayesindeki Holding payı %1-10 arasındadır. 
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Holdingin yönetim ve denetim kurulu giderlerinden tasarruf sağlanabilmesi için, 
gerçekleştirilen özelleştirme çalışmaları kapsamında Holding faaliyetlerinde görülen daralma 
da dikkate alınarak, yönetim ve denetim kurallarındaki üye sayısının Türk Ticaret 
Kanunu'nun 312 ve 347'nci maddelerinde öngörülen asgari sayılara çekilmesinde yarar 
bulunmaktadır. 

4- Yürütme organı: 
Holdingin yürütme organı olan Genel Müdürlük, faaliyetlerini 2005 yılının ikinci 

yansına kadar ÖİB'nin 12.08.2004 tarih ve 1045 sayılı talimatlanyla oluşturulan 
organizasyon yapısı (genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı, birim müdürlükleri, teftiş 
kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği) ile sürdürmekte iken ÖİB'nin 22.08.2005 tarih ve 1225 
sayılı oluru uyarınca SEKA ve TÜGSAŞ Genel Müdürlüklerinin 19.09.2005 tarihi itibariyle 
tüzel kişilikleri sona erdirilerek Holdingle birleştirilmesi, yine ÖİB'nin 06.12.2005 tarih ve 
1687 sayılı oluru ile Türk Şeker'e ait Bor, Ereğli ve İlgın şeker fabrikalannın da Holding'e 
devredilmesi nedeniyle ÖİB'nin 25.10.2005 tarih ve 13842 sayılı yazısı ekindeki 17.10.2005 
tarih ve 1508 sayılı Başkanlık makamı oluru ile organizasyon şemasında ikinci defa 
değiştirilmiştir. Son organizasyon (Teşkilat) şeması; 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı 
ve bunlara bağlı 5 daire başkanlığı ile bu dairelere bağlı 14 şube müdürlüğü ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği şeklinde oluşturulmuştur. 

C- Personel durumu : 
Holding'de; memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere üç ayrı statüde personel 

istihdam edilmektedir. 

2006 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre % 16,6 oranında 630 kişi azalarak 3.160 
kişi olarak gerçekleşen toplam personelin; %1,1'i memur, %13,4'ü sözleşmeli personel, 
%30,9'u sürekli işçi ve %54,6'sı da 3 şeker fabrikasında çalışan geçici işçilerden 
oluşmaktadır. Şeker fabrikalannda kampanya döneminde çalışıp, diğer dönemde çalışmayan 
işçiler askıdaki işçiler olarak tanımlanmakta olup, bu şekilde fabrikaların portföyünde 
bekleyen işçilerin sayısı 2005 yıl sonu itibariyle 301, 2006 yıl sonu itibariyle 505 kişidir. 

Holding'de özelleştirme çalışmaları kapsamında alınan kararlar sonucu işçi sayısı 
2004 yılı sonu itibariyle 583'e düşmüş iken, 2005 yılında SEKA ve TÜGSAŞ Genel 
Müdürlüklerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek Holding'le birleştirilmesi ve 3 şeker 
fabrikasının Holdinge devredilmesi üzerine 2005 yıl sonu itibariyle sürekli çalışan işçi sayısı 
1.175'e yükselmiştir. 2005 yıl sonu itibariyle 3 şeker fabrikasında istihdam edilen 1.926 
geçici işçiyle birlikte yıl sonu işçi sayısı 3.101 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2006 yıl sonu 
itibariyle çalışan 2.703 işçinin ise; %36,1'i sürekli işçilerden, %63,9'u da geçici işçilerden 
oluşmaktadır. 

2005 yıl sonu itibariyle çalışan 1.926 geçici işçinin; 934'ü Ilgın, 734'ü Ereğli, 258'i 
Bor Şeker Fabrikasında istihdam edilmişken, 2006 yıl sonu itibariyle çalışan 1.728 geçici 
işçinin; 899'u Ilgın, 705'i Ereğli, 124'ü Bor Şeker Fabrikasında istihdam edilmiştir. 

21.4.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli 
Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 5620 sayılı Kanun kapsamında 776 işçinin sürekli işçi 
kadrosuna geçirilmesi Devlet Personel Başkanlığının 2.7.2007 tarih ve 11911 sayılı yazısıyla 
uygun görülmüştür. 

Yapılan çalışmalar sonucunda 27.7.2007 tarih ve 12/57 sayılı Yönetim Kurulu karan 
ile; 401 'i Ilgın, 216'sı Bor ve 158'i Ereğli Şeker Fabrikasında olmak üzere toplam 775 geçici 
işçinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi ve Holding sürekli işçi kadro sayılannın yazıya ekli 
listede belirtildiği şekilde yeniden belirlenmesi kararlaştınlmıştır. 
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ÖYK'nin 18.9.2007 tarih ve 2007/54 sayılı karanyla; 3 şeker fabrikasının özelleştirme 
programına alınmasına ilişkin 1.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı ÖYK kararı iptal edilmiş ve 
söz konusu iptal kararı çerçevesinde Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının (tüm çalışanları 
ile birlikte) eski statüsüne iade edilerek Türkşeker'e devredilmesi kararlaştırılmıştır. 

ÖİB'nin 15.11.2007 tarih ve 1246 sayılı oluru ile; TDÇİ'nin Holding ile 
birleştirilmesi, TDÇİ'de İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin her türlü haklarıyla birlikte 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Holding'e devredilmesi, birleşme sonucu TDÇİ'nin 
tüm personeline ilişkin düzenlemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde Holding tarafından 
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Üç şeker fabrikasının ayrılmasından sonra Holdingde 
çalışan personel sayısı 174'ü memur ve sözleşmeli personel, 253'ü işçi olmak üzere 427 kişi 
olarak gerçekleşmiş olup; 173'ü Genel Müdürlük, 254'ü de işletmelerin kadrosunda 
bulunmaktadır. 

Holding bütçesinde 2005 yılı personel giderleri için 41,9 milyon YTL tutannda 
ödenek öngörülmesine ve personel giderleri 36,3 milyon YTL olarak gerçekleşmesine 
karşılık, 3 şeker fabrikasının Holding bünyesine dahil edilmesi nedeniyle 2006 yılı personel 
giderleri için toplam 108,7 milyon YTL ödenek öngörülmüş, gerçekleşme tutarı ödeneğin 
%94,8'i oranında 103 milyon YTL olmuştur. 

103 milyon lira tutarındaki personel giderlerinin; %78,7'si oranında 81,1 milyon 
YTL'si cari yıl, %21,3'ü oranında 21,9 milyon YTL'si geçmiş yıl giderlerinden oluşurken, 
81,1 milyon YTL tutanndaki cari giderlerin; %55,7 oranında 45,2 milyon YTL'si esas 
ücretlerle, %20,4 oranında 16,5 milyon YTL'si ek ödemelerle, %23,9 oranında 19,4 milyon 
YTL'si de sosyal giderlerle ilgilidir. 

Holding Yönetim Kurulu'nun 23.12.2003 tarih ve 25/85 sayılı karan ile; Holding Ana 
Sözleşmesi ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri yorumlanmak suretiyle personele 
prim ödenmesi uygulamasına başlanmıştır. Holdingin 2003 yılı denetim raporunda, söz 
konusu uygulamanın mevzuata uygun olmadığının tespit edilerek, uygulamanın 
durdurulmasının istenmesi üzerine Holding Yönetim Kurulunun 30.06.2004 tarih ve 10/34 
sayılı karan ile prim ödeme uygulamasına son verilmiş, 1.3.2005 tarih ve 3/10 sayılı Yönetim 
Kurulu karan ile de "Prim Ödeme Esasları" talimatı yürürlükten kaldınlmıştır. 

Prim ödeme uygulamasına son verilmesi ve Prim Ödeme Esasları Talimatının 
yürürlükten kaldınlmasından sonra ödenen primlerin geri alınmasına yönelik çalışmalara 
başlanmış, personele prim adı altında yapılan toplam 667,6 bin YTL tutarındaki ödemeden, 
ancak 323,7 bin YTL'si tahsil edilebilmiştir. Eylül/2006 ayı itibariyle tahsil edilemeyen 333,9 
bin YTL tutarındaki prim alacağının tahsili için dava açılması yolu dahil çalışmalar 
sürdürülürken, borçlular tarafından da karşı davalar açılmıştır. 

Kasım/2007 tarihi itibariyle; Holdingin prim ödemesinden kaynaklanan alacaklan 
nedeniyle 446 adet alacak davası açılmış olup, personel tarafından da Holding aleyhine 75 
adet iptal davası açılmıştır. Davalann bir kısmı Holding aleyhine, bir kısmı da Holding lehine 
sonuçlanmış olup, açılan davalarla ilgili olarak 34,9 bin YTL'lik tahsilat sağlanmıştır. 

Holding Yönetim Kurulunun prim ödenmesi uygulamasına son verilmesine ilişkin 
30.6.2004 tarih ve 10/34 sayılı karan ile prim ödeme esaslannın yürürlükten kaldırılmasına, 
ödenen primlerin geri alınmasına ve bu işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün 
yetkili kılınmasına ilişkin 1.3.2005 tarih ve 3/10 sayılı kararının iptali ve yürütmenin 
durdurulması talebi ile Danıştay 11. Dairesi nezdinde açılan davada verilen 11.7.2006 tarih ve 
2006/1903 sayılı kararla "1.3.2005 tarih ve 3/10 sayılı Yönetim Kurulu kararının primlerin 
geri alınmasına dair kısmının yürütülmesinin durdurulmasına" karar verilmiş, söz konusu 
karara Holding tarafından yapılan itiraz da aynı gerekçe ile kısmen reddedilmiştir. 
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Holding Yönetim Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması nedeniyle Hukuk 
Müşavirliğince yürütülen prim alacağı davalarında, Danıştay 11. Dairesinin nihai karannın 
bekletici sorun yapılması talep edilmiş ve kesinleşerek tahsilat aşamasına gelen dosyalarda 
yeni bir karar çıkıncaya kadar tahsilatın durdurulduğu tespit edilmiştir. 

Holding Yönetim Kurulunun 13.10.2004 tarih ve 14/49 sayılı karanyla; mevcut 26 
ücret sınıfından oluşan ücret skalasının sadeleştirilerek 13 ücret sınıfına indirilmesi ve 
personel ücretlerinin yeni düzenlemeye göre ödenmesi kararlaştırılmıştır. Skala değişikliği 
sonucu her bir ücret sınıfı için uygulanacak sözleşme ücretinin %8,5-49,2 aralığında değişik 
oranlarda yükseltilmesine imkan veren düzenleme de, Holdingin 2003 yılı denetim raporunda 
yer alan öneri doğrultusunda 24.12.2004 tarih ve 17/61 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 
kaldınlmıştır. Yönetim Kurulunun 13.10.2004 tarih ve 14/49 sayılı kararı doğrultusunda tüm 
personele toplam 112,9 bin YTL'lik ödeme yapılmış olup, bunun 99,4 bin YTL'si 24.12.2004 
tarih ve 17/61 sayılı Yönetim Kurulu kararından sonra tahsil edilmiş, emekliye ayrılan veya 
diğer kamu kurumlarına naklen atanan personelden olan kalan 13,5 bin YTL tutanndaki 
alacağın tahsili için dava açılmıştır. 

Holding tarafından fazla ödemelerin tahsili için açılan davaların yanı sıra 3 personel 
tarafından da Holding aleyhine 3 adet iptal davası açılmıştır. 

Holdingin ücret skalasını belirlemesi ile ilgili davalardan, Adana 2. İdare 
Mahkemesinde görülen davada Mahkeme 26.9.2006 tarih ve 2006/2871 K. sayılı kararında 
527 sayılı KHK'nin 31 inci maddesi uyarınca Sümer Holding A.Ş.'de uyguİanacak ücret 
skalasını belirleme yetkisinin YPK'ya ait olduğuna, Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 
yeni ücret skalası belirleme yetkisinin bulunmadığına, bu nedenle de idarenin hatalı işleminin 
her zaman geri alınabileceğine, fazla ödemede davacının sebep olduğu bir hata, hile, gerçek 
dışı beyan söz konusu olmadığından, fazla yapıldığı iddia edilen ödemenin, ödemenin 
yapıldığı tarihten itibaren ancak dava açma süresi içinde idarece geri istenebileceğine karar 
verilirken, İstanbul 5. İdare Mahkemesinde görülen davada da Mahkeme 21.2.2007 tarih ve 
2007/356 K. sayılı karannda Sümer Holding Yönetim Kurulunun kurumun bütçe olanakları 
göz önüne alınarak ücret skalasını belirleme yetkisinin bulunduğunu, Yönetim Kurulunca 
sözleşme ücretinin belirlenmesi yönünde karar alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığını 
tespit ettikten sonra, davacının Holding Yönetim Kurulunun 24.12.2004 tarih ve 61 sayılı 
kararının iptali istemini reddetmiştir. 

Adana 2. İdare Mahkemesinin kararı, Adana Bölge İdare Mahkemesinin 11.4.2007 
tarih ve 2007/614 k. sayılı kararıyla onanmıştır. 

Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.7.2007 tarih ve 2007/750 K. sayılı kararında 
da; Holding tarafından açılan dava kabul edilerek, fazla ödenen tutarın yasal faizi ile birlikte 
davalıdan alınarak Holdinge verilmesine hükmedilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 13.10.2004 tarih ve 14/49 sayılı kararıyla Yüksek Planlama 
Kurulu kararlanna aykırı olarak yürürlüğe konulan skala değişikliği sonucu ödenen ücret ve iş 
sonu tazminatı nedeniyle tahakkuk ettirilen alacakların mahkeme kararları doğrultusunda 
tahsil edilmesi, tahsil edilemeyen kısmı ile ilgili olarak, devam etmekte olan davaların 
sonucuna göre sorumluların tespit edilmesi ve alacakların sorumlularından tahsil edilmesi 
gerekmektedir. 

III. MALİ BÜNYE 

2006 yılında dönen varlıkların önceki yıla göre %730,4 oranında 297.866 YTL 
artmasında; Holding'e 2006 yılında Ereğli, Ilgın ve Bor Şeker Fabrikaları ile Mazıdağı Fosfat 
Tesisleri ve Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin devredilmesi etkili olmuştur. Söz konusu 
devirlerle bağlı değerlerin artması nedeniyle duran varlıklar geçen yıla göre %85,5 oranında 
artış göstermiştir. 
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2006 yılı brüt satışları 19.032 bin YTL karlı olan Holding'in dönem zarannın 45.752 
bin YTL olarak gerçekleşmesinde; faaliyet giderlerinin 25.333 bin YTL, SEKA Taşucu 
İşletmesi'nin 10.741 bin YTL tutanndaki çalışmayan kısım giderleri, geçmiş dönem gider ve 
zararlan ile, diğer olağandışı gider ve zararlar toplamı 49.374 bin YTL ve finansman 
giderlerinin 3.583 bin YTL düzeyinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. 

2006 yılında Holding'e devredilen Ereğli, Ilgın ve Bor Şeker Fabrikalarının 
faaliyetleri sonucunda, 2006 yılı satış gelirleri artmış, dönem zararı geçen yıllara göre düşük 
düzeyde gerçekleşmiş ve dönem giderlerinin karşılanması için borçlanma yapılmamıştır. 

Holding'in özelleştirme sürecinde emekli edilen veya işten ayrılan toplam 40.163 
personele ödenen emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ile ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, 
özelleşen varlıkların satış bedelleri ÖİB'ye verilmesine karşılık kayıtlı değerlerinin Holding 
sonuç hesaplanna zarar olarak yansıması, Holding bünyesinde olan ve Holding ile birleşen 
şirket statüsündeki birimlerde çalışarak makam ve temsil tazminatı hak eden personele 
emekliliğinde Emekli Sandığınca yapılan makam ve temsil tazminatı ödemelerinin Holdingce 
karşılanması, emekli olan işçilere emekliliklerinde ödenen ve önemli büyüklüklere ulaşan 
sosyal yardım zamlarının Holding'e aktarılması, yeterli öz kaynağı olmayan genellikle yasal 
ödemelerini zamanında yapmayan ve ÖİB'ye de borçlanan Holding'in temerrüt ve cari faiz 
giderleri, özelleşme sonrası giderlerin bünyede kalması, uzayan özelleşme süreci ve 
uygulanan özelleştirme politikası nedeniyle işletmelerin ve bağlı ortaklıkların oluşan dönem 
zararlan Holding'in mali yapısının sürekli değişkenlik göstermesine neden olmuştur. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

A- Alımlar: 

Holdingle birleştirilen SEKA, TÜGSAŞ ve 3 şeker fabrikası nedeniyle 2005 yılında 
453,7 bin YTL olarak gerçekleşen ilk madde ve malzeme alımları, 2006 yılında 247.619,7 bin 
YTL'ye yükselmiştir. Dönem içindeki alımlar program ödeneği 283.078,7 bin YTL'nin 
%87,6'sı oranında gerçekleşmiştir. 

İlk madde ve malzeme alımlarının; %71'ini esas ilk maddeler, %0,5'ini yardımcı ilk 
maddeler, %12,2'sini yakıtlar, %2,7'sini yedekler, %2,5'ini çeşitli malzemeler, %0,9'unu 
emtia alımlan, % 10,2'sini de hizmet alımları oluşturmuştur. 

2006 yılı faaliyet dönemi içinde gerçekleşen alımların %2,3'ünü Taşucu işletmesinin 
yaptığı alımlar, %0,1 ini Holding merkezinin yaptığı alımlar, %97,6'sını da 2005 yılı sonunda 
Holding'e devredilen Bor, Ilgın ve Ereğli Şeker Fabrikalarının yıl içinde yaptığı alımları 
oluşturmuştur. 

Holdingde 2006 yılında ayrıca 23.750 bin YTL'lik hizmet alımı öngörülmüş olup, 
gerçekleşen 23.602 bin YTL tutarındaki hizmet alımlannın 1119.889 bin YTL'si pancar 
nakliyesi hizmetlerinden oluşmaktadır. 

B- Üretim ve maliyetleri: 

1. Üretim: 

Kuruluşundan bu yana imalat sektörünün bir çok alanında üretim çalışmalan yapan, 
bir anlamda ülkenin sanayileşme çabalanna öncülük etmiş, ekonomik gelişmesinde önemli 
görevler, misyonlar yüklenmiş olan Sümer Holding A.Ş. yaşadığı özelleştirme süreci sonunda 
2006 yılında; birisi 'Selüloz Kağıt Sektörü'nde üçü de 'Gıda Sektörü'nde olmak üzere toplam 
4 adet işletmede üretim faaliyetinde bulunmuştur. 
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Söz konusu işletmeler; özelleştirme kapsamındaki Holdingle birleştirilen SEKA'nın 
'Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Müdürlüğü' ile Holdinge devredilen Bor, Ereğli ve Ilgın 
Şeker Fabrikalarından oluşmaktadır. 

Taşucu İşletmesinde; 2006 yılında geçmiş dönemlerden kalan stoktaki 72.780 ton 
odun yongasının işletmede kağıda dönüştürülmesinin meydana getireceği zararın, bunun 
doğrudan satılmasından doğacak zarara göre daha düşük olmasının hesaplanması üzerine söz 
konusu yonganın üretimde değerlendirilmesi kararlaştırılarak, tesisler şubat ayı başında 
işletmeye alınmış ve nisan ayında duruşa geçirilmiştir. 

Bu süre içerisinde selüloz işletmesinde %100 kuru madde esasına göre toplam 16.400 
kraft liner selülozu üretilmiş olup, bundan 29 ton ham terebentin, kağıt fabrikasında da %61 'i 
175-200 gr'lık olmak üzere toplam 16.843 ton kraft liner kağıdı üretimi yapılmıştır. Üretilen 
bu kraft liner karton miktan, tesisin yıllık kapasitesinin yaklaşık %11 'ini oluşturmaktadır. 

Kağıt fabrikasının mevcut koşullar itibarıyla uzun süreli çalıştırılma olanağı şimdilik 
mümkün gözükmemektedir. Zira işletmenin yüksek maliyetli kendi üretimi selüloz yerine, 
dışandan siyah selüloz temin edilerek faaliyete geçirilmesi durumunda dahi, piyasa selülozu 
ile üretilecek kağıt maliyetinin de ithal kağıt fiyatlan karşısında rekabet gücünün çok zayıf 
olacağı hesaplandığından işletmenin faaliyete geçirilmesi kârlı bulunmamaktadır. 

2006 yılında Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ereğli, Ilgın ve Bor Şeker 
Fabrikalannın şeker ve pancar kota tahsisleri bir önceki dönem miktarlanyla karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Fabrika adı 

2005 yılı 2006 yılı 

Fabrika adı A Kotası 

Ton 

B Kotası 

Ton 

Toplam 
(A+B) 

Ton 

A Kotası 

Ton 

B Kotası 

Ton 

Toplam 
(A+B) 

Ton 

E
re

ğl
i Şeker 

Pancar 
109.850 

758.134 

0 

0 

109.850 

758.134 

120.000 

850.000 

4.800 

0 

124.800 

850.000 

Il
gm

 Şeker 

Pancar 
95.000 

705.000 

4.360 

32.000 

99.360 

737.000 

106.000 

740.000 

4.240 

0 

110.240 

740.000 

Bo
r Şeker 

Pancar 
52.000 

404.000 

2.080 

0 

54.080 

404.000 

52.000 

380.000 

2.080 

0 

54.080 

380.000 

Genel 

Toplam 

Şeker 

Pancar 
256.850 

1.867.134 

6.440 

32.000 

263.290 

1.899.134 

278.000 

1.970.000 

11.120 

0 

289.120 

1.970.000 
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Şeker Kurulunca söz konusu üç şeker fabrikasına tamamı A Kotası olmak üzere 
toplam 1.970.000 ton pancar, 289.120 ton toplam şeker tahsisi yapılmıştır. Fabrikaların 
kampanya süreleri de bu kota dağılımı esas alınarak silolama ve pancar işleme kapasitelerine 
göre belirlenmektedir. Bu yıl bir önceki döneme göre %7 oranında artırılan kota tahsisinde B 
Kotasına yer verilmemesi, işletmelerin A Kotasının yaklaşık %4 oranına tekabül eden 
güvenlik stokunun işletme ambarlarında bulunmasından kaynaklanmıştır. 

Ereğli Fabrikası, Şeker Kurulu tarafından kendilerine tahsis edilen 850.000 ton pancar 
kotasına uygun olarak; Konya, Karaman ve Aksaray İllerindeki Ereğli, Karaman, Karapınar 
ve Eskil Bölgelerindeki 148 köy arazisinde bulunan toplam 197.138 dekarlık bir alanda 
13.919 çiftçiye pancar ekimi yaptırmıştır. Kampanya döneminde toplam 863.547 ton pancar 
tesellüm edilmiş ve bundan yaklaşık %7 oranında fire düştükten sonra toplam 807.172 ton 
pancara bedel ödenmiştir. Bedeli ödenen pancarın da %97'sine tekabül eden toplam 784.500 
ton pancar işlenmiştir. 

740.000 ton pancar kota tahsisi yapılan Ilgın Şeker Fabrikası; Konya, Afyon, Eskişehir 
ve Ankara İllerine dağılmış toplam 145 köyde bulunan 151.216 dekarlık arazide pancar ekimi 
yaptırmıştır. Toplam 14.097 çiftçi tarafından gerçekleştiren pancar ekimi sonunda Fabrika, 
çiftçiden 810.782 ton pancar tesellüm etmiş ve bundan %8 nispetinde fire düştükten sonra 
745.842 ton pancar bedeli ödemiştir. Fabrikada işlenen pancar miktarı da 715.000 ton 
seviyesinde kalmıştır. 

Sümer Holding'e devredilen şeker tesisleri arasında en düşük pancar işleme 
kapasitesine sahip olan Bor Fabrikasına ise Şeker Kurulu tarafından tahsis edilen 380.000 ton 
miktarındaki pancar kotası; Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Kayseri İllerindeki 99 köyün 
toplam 95.880 dekar arazisinde uygulanmıştır. Toplam 8.817 çiftçi tarafından gerçekleştirilen 
pancar ekimi sonunda geçen yıl miktarına göre %8 oranında küçülmeyle 377.523 ton pancar 
tesellümü yapılmıştır. 

Çiftçiye bedeli ödenen pancar miktarı ise %9 fire düşüşüyle 346.775 ton düzeyinde 
belirlenmiş ve bu miktarın da 334.000 tonu işlenmek üzere tesislere alınmıştır. 

2006 yılında 3 şeker fabrikasında toplam 2.073.633 ton pancar tesellümü yapılmış, bu 
miktarın %8,4'ü fireye düşüldükten sonra çiftçiye 1.899.790 ton pancar bedeli ödenmiştir. 
Bedeli ödenen pancarın 240.133 tonu kayıp olarak tespit edilmiş olup, işlenen pancar miktarı 
1.833.500 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılında 3 şeker fabrikasında gerçekleştirdikleri üretim miktarlan, şeker varlıkları 
ve puanı ile şeker kayıpları bir önceki dönem değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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2006 yılında toplam 1.833.500 ton pancar işlenmiş ve kampanya sonunda 254.210 ton 
şeker elde edilmiştir. İşlenen pancar miktarında %2 oranında gerileme yaşanırken, 
gerçekleşen şeker üretimindeki bir önceki döneme göre %5 oranında bir küçülme; bu 
kampanya dönemindeki pancarlardaki şeker varlıklarında gözlenen azalmadan 
kaynaklanmıştır. 

Bor Fabrikasında bir önceki dönem % 16,08 olan polar şeker varlığı, bu yıl %15,63'e, 
Ereğli'de %17,12'den %16,98'e ve Ilgın İşletmesinde ise %17,24'den %16,77'ye gerilemiştir. 

Fabrikaların kampanya döneminde gerçekleştirdiği günlük pancar işleme 
kapasitelerinin, kurulu kapasite değerlerinin üzerinde görülmesinde söz konusu işletmelerde 
son yıllarda yapılan iyileştirme (bilgisayar ortamlı otomasyon sisteminin kurulması gibi) 
çalışmalarının büyük katkısı olmuştur. 

Fabrikaların üretim sürelerinde (kampanya süresi) önceki döneme göre bir kaç günlük 
farklılıklar görülmektedir. En kısa kampanya 89 günle Bor Fabrikasında yaşanırken, Ereğli 
Fabrikasında bu süre 99 gün, Ilgın fabrikasında ise 104 gün olarak gerçekleşmiştir. 

Bilindiği gibi, şeker fabrikalannın kampanya süreleri; pancar rekoltesi, silolama 
kapasiteleri ve zamanlaması ile pancar işleme performansına bağlı bulunmakta ve optimum 
kampanya süreleri de 110-120 gün olarak kabul edilmektedir. Kampanya sürelerinin kısa 
olması, atıl kapasite yaratmakta ve şeker maliyetlerini olumsuz biçimde etkilemektedir. 

Fabrikalann kampanya sürelerini optimal bir seviye çıkartma, dolayısıyla şeker 
üretimlerini artırma keyfiyeti 4634 sayılı Şeker Yasasına bağlı olduğundan bunun fabrikalann 
inisiyatifiyle gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır. 

Dünya şeker borsalannda oluşan beyaz şeker fiyatlanna göre yüksek maliyetlerden 
dolayı, tamamen iç pazar projeksiyonlanna göre tespit edilen A kotalannda artış yapmak da 
mevcut konjonktüre göre rasyonel bulunmamaktadır. İhraç amaçlı yurt içinde üretilecek 
şekerin ise yukarıda da değinildiği üzere ihraç şansı çok zayıf görülmektedir. 

Dünyada sakkaroz kökenli şeker üretiminin yaklaşık %75'i şeker kamışından 
üretilirken, geri kalan %25'lik dilim şeker pancanndan elde edilmektedir. Pancar fiyatları 
şeker kamışına göre yüksek olduğundan şeker maliyeti de büyük olmaktadır. 

Borsaya tabi bir ürün olan şekerin dünyadaki ticareti New-York'daki ham şeker 
borsası ile Londra'da kuru beyaz şeker borsalarında yapılmaktadır. Türkiye'de üretilen 
şekerin ortalama satış maliyeti Londra Borsasında oluşan fiyatın yaklaşık bir katı üzerinde 
bulunmaktadır. 

Kampanaya döneminde toplam 68.026 ton melas üretimi gerçekleştirilmiş olup, bu 
miktann %44'ü Ereğli, %38'i Ilgın, geri kalanı da Bor fabrikasında elde edilmiştir. 

2- Üretim maliyetleri: 

Sümer Holding A.Ş. bünyesinde bu yıl Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi ile Bor, Ilgın ve 
Ereğli Şeker Fabrikaları üretim faaliyetinde bulunmuş, ancak bunlardan kağıt fabrikası 
stoklarında mevcut bir miktar yonganın değerlendirilmesi amacıyla kısa süre çalıştırıldıktan 
sonra tekrar duruşa geçirilmiştir. 

Bu dönemde büyük dilimi 175-200 gr'lık olmak üzere toplam 16.843 ton kraft liner 
kağıdı üretimi yapılmıştır. Tesisin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık %11'ni oluşturan bu 
kağıdın üretim maliyeti ise 16.566 bin YTL tutannda gerçekleşmiş bulunmaktadır. 



Üretim maliyetinin %34'ünü direkt ilk madde ve malzeme giderleri teşkil ederken, 
%48'ini yan mamul kullanımı, %9'unu direkt işçilik, geri kalan 58'ini de genel üretim 
giderleri oluşturmuştur. Kabul edileceği üzere kısa dönemli çalışma sonunda elde edilen 
kağıdın üretim giderleri analizi ve birim maliyetinin sağlıklı biçimde irdelenmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

Şeker fabrikalannın 2006 yılı toplu şeker üretim giderlerinin gerçekleşmesi, program 
hedefleri bir önceki dönem sonuçlanyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplam şeker üretim giderleri 277,8 milyon YTL tutannda gerçekleşmiş olup, bir 
önceki döneme göre üretim miktanndaki gerilemeye paralel şekilde %5 oranında küçülme 
meydana gelmiştir. Üretim giderlerinden 34,5 milyon YTL'lik indirim yapılmıştır. 

Toplam şeker üretim maliyet yapısında ilk madde ve malzeme giderleri %78 oranı ile 
en büyük dilimi oluşturmuş, bunu %14 oranlı yardımcı üretim yerleri giderleri izlemiştir. 
Direkt işçiliğin payı ise bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşerek %3 oranında kalmıştır. 
Genel üretim giderlerinin maliyet içerisindeki oranı ise %8'dir. 

Şeker üretim giderlerinin en büyük dilimini oluşturan 'ilk madde ve malzeme' 
giderlerinin tamamına yakınını pancar maliyeti teşkil etmektedir. Bu itibarla pancar alım 
fiyatları, şeker maliyetinde fevkalade önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. 

Yüksek kapasiteli Ereğli ve Ilgın Fabrikalannda 2006 yılı şeker maliyeti 1,07 YTL/kg 
ve 1,06 YTL/kg düzeyinde gerçekleşirken, düşük kapasiteli Bor Fabrikasında 1,23 YTL/kg 
olmuştur. Bor Fabrikası şeker maliyeti, ortalama maliyetin %13 oranında üzerinde 
bulunmaktadır. 

Şeker pancarı fiyatları, 4634 sayılı Şeker Kanuna istinaden çıkartılmış olan 
'Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği' gereğince şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel 
kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenmektedir. 

C - Pazarlama : 
Sümer Holding A.Ş., pamuklu ve yünlü dokuma, hazır giyim, deri mamulleri, 

mensucat boyaları, iplik gibi çeşitli mamulleri üreterek pazarlamakta iken, 1987 yılında 
başlatılan özelleştirme çalışmaları kapsamında tüm işletme ve bağlı şirketleri ve pazarlama 
mağazaları özelleştirilmiş veya kapatılmıştır. 

Özelleştirme çalışmaları sonucu pazarlama ağı giderek küçülen Holdingin ürün 
yelpazesi, son yıllarda Holdingle birleştirilen TZDK A.Ş., TÜMOSAN, SEKA ve şeker 
fabrikalan gibi kuruluşlar nedeniyle çeşitlilik kazanmış, 2006 yılında Holdingin ürünleri 
arasında kağıt ve şeker gibi ürünlerin yanı sıra, liman hizmetleri de yer almıştır. 

2005 yıl sonu itibariyle Holdinge devredilen 3 şeker fabrikasının satışa esas şeker 
stokları yapılan protokol gereğince Türkşeker'e bırakılmış, B kotası kapsamında olan 9.960 
ton şeker Holdinge devredilmiştir. 

4634 sayılı Şeker Kanunu ve Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik 
gereğince şeker kotalannı belirleyen Şeker Üst Kurulu, 2006/2007 pazarlama yılı A Kotası 
şekerini 1.300.000 ton olarak belirlemiştir. 

Yurt içi şeker piyasasında T. Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Sümer Holding A.Ş.'nin yanı 
sıra özel sektör ve Pankobirlik'e bağlı fabrikalar faaliyet göstermektedir. Şeker piyasasında 
fiyatlar serbest piyasa şartlarına göre her üretici tarafından serbestçe belirlenmektedir. 
Piyasaya satılmak amacıyla üretilen A kotası şekerlerin pazarlama yılı içerisinde satılması 
gerekmektedir. Pazarlama yılı içinde satılamayan A kotası şekerler 31 Ağustos tarihinden 
sonra C kotasına aktanlmaktadır. C kotası şekerlerin fiyatının, A kotası fiyatının 1/3 civarında 
oluşması, üreticilerin ellerindeki stokların 31 Ağustostan önce değerlendirilmesi konusunda 
önemli bir baskı unsuru oluşturmakta, bu da piyasadaki rekabet nedeniyle fiyat indirimi ve 
vade uygulamasında çeşitlilik gibi tedbirlerin alınmasına neden olmaktadır. 

Peşin olarak 1.570 YTL/ton olarak belirlenmiş olan şeker fiyatında herhangi bir 
değişiklik olmamakla birlikte, 2006/2007 pazarlama dönemi için Holding Yönetim Kurulunun 
28.9.2006 tarih ve 94 sayılı, 12.12.2006 tarih ve 123 sayılı, 13.4.2007 tarih ve 20 sayılı, 
28.6.2007 tarih ve 46 sayılı kararları ile iskonto oranları ve vade şartlannda değişiklik 
yapılmıştır. 
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Holdingin 2005 yılı satışları, 2004 yılına göre %71 oranında 10,8 milyon YTL 
azalarak 4,4 milyon YTL olarak gerçekleşirken, 2006 yılı satışları 119,4 milyon YTL olarak 
öngörülmüş, gerçekleşme ise programa göre %2 oranında 2,4 milyon YTL, önceki yıla göre 
%2659,1 oranında 117 milyon YTL artışla 121,8 milyon YTL olmuştur. Önceki yılda 
satışlarda görülen büyük orandaki artış, 2005 yılı satışları içinde yer almayan, 2006 yılı 
satışlarının %83,2'sini oluşturan şeker satışları ile 2005 yılı satışları içinde 3 aylık değer 
olarak yer alan kâğıt ve liman hizmetleri satışlarından kaynaklanmıştır. 

2006 yılı net satışlann; %85,3'ü oranında 103,9 milyon YTL'si şeker satışlanndan 
oluşurken, %10 oranında 12,5 milyon YTL'si kâğıt satışlarından, %4,2 oranında 5,2 milyon 
lirası dokuma ve giyim satışlanndan, %1,7 oranında 2,1 milyon YTL'si emtia satışlanndan, 
%0,8 oranında 1 milyon YTL'si liman hizmetleri satışından, %0,1 oranında 167 bin YTL'si 
de diğer satışlardan oluşmuştur. 

124,9 milyon YTL tutarındaki satışların; %85 oranında 106,1 milyon YTL'si 3 şeker 
fabrikası tarafından gerçekleştirilirken, %10,5 oranında 13,1 milyon YTL'si Taşucu İşletmesi, 
%4,5 oranında 5,6 milyon YTL'si de Holding merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

SEKA'dan devralınan Taşucu İşletmesinde liman hizmetleri de verilmekte olup, 2006 
yılında liman hizmetlerinden 988 bin YTL gelir elde edilmiştir. 

V. YATIRIMLAR 

Sümer Holding A.Ş.'nin 2006 Yılı Yatınm Programında 'idame yenileme yatırımları' 
için 80 bin YTL tutarında bir ödenek tahsis edilmiştir. DPT Müsteşarlığı'mn 23.05.2006 tarih 
ve B.02.1.DPT.0.08.02/39/1991 yazısıyla Çukurambar'daki TÜGSAŞ'tan Sümer Holding'e 
devredilen lojman binaları ile Genel Müdürlük Binasının ısıtma sistemlerinin doğal gaza 
dönüştürülmesi amacıyla 350 bin YTL ek ödenek verilmiş ve 33 bin YTL tutarındaki döşeme 
ve demirbaş ödenekleriyle birlikte, ödenek toplamı 463 bin YTL'ye ulaşmıştır. 

Yıl içerisinde 362,6 bin YTL tutannda yatırım yapılmış, nakdi ve fiziki gerçekleşme 
oranı %78,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Yatırım harcamalarının en büyük dilimini 100 bin YTL'si Genel Müdürlük, 242 bin 
YTL'si de Çukurambar'daki kalorifer kazananlanna ait olmak üzere toplam 342 bin YTL ile 
'doğal gaz dönüşüm tesisatı' giderleri oluşturmuştur. Ayrıca 7 bin YTL Ilgın Şeker Fabrikası 
güvenlik sistemi, 2,2 bin YTL de Bor Şeker Fabrikası yan analitik terazi alimi için sarf 
edilmiştir. Toplam 11,4 bin YTL tutanndaki döşeme ve demirbaş harcamaları ise Genel 
Müdürlük ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekleştirilmiştir. 

VI. BAĞLI ŞİRKET VE İŞTİRAKLER 

A- Bağlı şirketler : 

Holdinge ait 4 bağlı şirketten; 1 şirketin satış, 3 şirketin de bedelsiz olarak devir 
suretiyle özelleştirilmesi sonucu, 2005 yıl sonu itibariyle Holdingin bağlı şirketi kalmamıştır. 

Bağlı şirketlerden Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %99,99 
oranındaki hisse, 13.6.2005 tarih ve 2005/67 sayılı ÖYK karanyla 3.751 bin USD bedelle 
hisse satışı suretiyle özelleştirilmiş ve 13.7.2005 tarihli devir sözleşmesi ile alıcıya 
devredilmiştir. 

Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.'nin satışı ile ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor üzerine, ÖİB tarafından tapu ve hisselerin geri 
alınması için Manisa ve Ankara mahkemelerinde davalar açılmış olup, Holding de açılan 
davalara müdahil olarak katılmaktadır. 
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B- İştirakler: 
Holdingin, 2005 yılından 5,3 milyon YTL olarak devreden iştiraklerdeki sermaye 

taahhüdü, 2006 yılında 372,1 bin YTL tutanndaki giriş ve 0,50 YTL tutarındaki çıkışlardan 
sonra 5,7 milyon YTL'ye ulaşmış olup, tamamı ödenmiştir. Holdingin elinde ayrıca, 3,6 bin 
YTL tutarında T.Vakıflar Bankası A.O. hisse senedi bulunmaktadır. 

2006 yıl sonu itibariyle 23 iştirakten; 6'sı tekstil, 4'ü gıda, 4'ü kimya, l'i kağıt, l'i 
çimento, l 'i bankacılık, 6'sı da diğer sektörlerde faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, 6'sı 
tasfiye halindedir. Faaliyette bulunan 17 iştirakten 11'inde Holdingin sermaye payı %15'in 
altındadır. 

ÖYK'nın 12.3.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile özelleştirilmek üzere Holdinge 
devredilen İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş. (METAŞ)ın ortaklarının temettü hariç ortaklık 
haklan ile yönetim ve denetimi, TMSF(l) Fon Kurulunun 13.2.2004 tarih ve 13 sayılı karan 
ile Fon'a devredilmiştir. 

TMSF tarafından Holdinge yazılan 18.12.2006 tarih ve 18763 sayılı yazıda; 
METAŞ'ın ihalesinin 4.5.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, Fon Kurulu'nun 22.6.2006 tarih ve 
306 sayılı kararı ile Şirketin 40.050 bin ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Cer Çelik 
Endüstrisi A.Ş.'ye satılmasının onaylandığı ve devir işleminin 22.6.2006 tarihli Devir ve 
Teslim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği, ihale bedelinin dağıtımının 5472 sayılı 
Kanunla değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Tasanuf Mevduatı Sigorta Fonu 
Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzlann Satışına İlişkin Yönetmelik 
Hükümleri ve TMSF Satış Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirileceği belirtilmiştir. 

2005 yıl sonu itibariyle Holdingin 6 iştiraki tasfiye halinde olup, bu iştiraklerden; 
SÜTİ'nin iflası Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 14.7.2004 tarih ve 2004/508 sayılı 
karanyla, Sanayi Nakliyat A.Ş.'nin iflası Ankara Asliye 9. Ticaret Mahkemesinin 29.5.2006 
tarih ve 2006/233 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Diğer iştiraklerin tasfiyesi konusunda ise 
önemli bir gelişme olmamıştır. 

Sanayi Nakliyat A.Ş.'nin 29.11.2004 tarihinde yapılan 45. Olağan Genel Kurul 
toplantısında iflas kararı alınmış ve 23.12.2004 tarihinde Ankara Asliye 9. Ticaret 
Mahkemesinde iflas davası açılmıştır. Söz konusu Mahkemenin 29.5.2006 tarih ve 2006/233 
sayılı karan ile 336 YTL nakit mevcuduna karşılık, 88.670 YTL borcunun bulunduğu ve net 
borcun 88.334 YTL olması nedeniyle iflasın "borçlu olarak kapatılması" kararlaştırılmış ve 
Şirkete ilişkin kayıtlar 29.8.2006 tarih ve 166 sayılı mahsup fişi ile Holding bilançosundan 
çıkarılmıştır. 

Sümer Holding Personel Vakfı Yönetim Kurulu'nun, SÜTİ-Sümer Tekstil İşletmeler 
A.Ş.'nin tasfiye edilmesine ilişkin almış olduğu karar, Holdingce uygun bulunmuş, yapılan 
Genel Kurul'da şirketin tasfiyesine karar verilmiş, bilahare Şirketin iflası için Ankara 4. 
Ticaret Mahkemesinde dava açılmış, Mahkeme 14.7.2004 tarih ve 2004/84 E sayılı davada, 
2004/508 sayılı kararı ile Şirket'in iflasına karar vermiştir. 

İflas karannda 1.500.000 YTL borçlu olduğu tespit edilen Şirketin iflasının 
kapatılması hususunda 2007 yıl sonu itibariyle bir gelişme olmamıştır. 

2006 yıl sonu itibariyle 23 iştirakten 10'u ÖİB tarafından 2001 yılında özelleştirilmek 
üzere Holdinge devredilen iştiraklerden oluşmaktadır. 2001 yılında ÖİB'ye ait 15 iştirak, 
ÖYK'nın 12.3.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararıyla özelleştirilmek üzere Holdinge 
devredilmiştir. Söz konusu 15 iştirakten; ERYAG 2003 yılında, ODTÜ Teknopark ile SÜT AŞ 
2004 yılında, Aselsan ve İstanbul İmar Ltd. Şti. 2005 yılında özelleştirilmiş olup, 2006 yıl 
sonu itibariyle kalan 10 şirketin özelleştirilmesi konusunda önemli bir aşama 
kaydedilememiştir. 
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ÖİB tarafından Holdinge verilen yetkiler çerçevesinde; söz konusu iştiraklerle ilgili 
olarak 2000 yılında 4 defa, 2003 yılında 4 defa, 2004 yılında da 3 defa ihaleye çıkılmış 
olmasına rağmen, istenilen sonuç alınamamış, 2005 yılında ise hiç ihaleye çıkılmamıştır. 2006 
yılı için ÖİB tarafından Holdinge yetki devri yapılmadığı gibi, Holding aktifındeki iştiraklerin 
özelleştirilmesi hususunda da herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Sümer Holding A.Ş.'nin kendine ait bağlı şirket ve işletmelerinin tamamının 
özelleştirildiği, Holdinge devredilen iştiraklerin ise özellikle özelleştirilmek üzere devredilmiş 
olduğu dikkate alınarak, faal olan iştiraklerin bir an önce özelleştirilmesi ve tasfiye halindeki 
iştiraklerin tasfiyesinin bir an önce sonuçlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

VII. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Yönetim Kurulunun 13.10.2004 tarih ve 14/49 sayılı kararıyla Yüksek Planlama 
Kurulu kararlarına aykırı olarak yürürlüğe konulan skala değişikliği sonucu ödenen ücret ve iş 
sonu tazminatı nedeniyle tahakkuk ettirilen alacakların mahkeme kararları doğrultusunda 
tahsil edilmesi, tahsil edilemeyen kısmı ile ilgili olarak, devam etmekte olan davaların 
sonucuna göre sorumluların tespit edilmesi ve alacakların sorumlularından tahsili için gerekli 
çalışmaların zaman geçirilmeden başlatılması, 

2-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca hazırlanan Holding ve bağlı şirket 
raporunun ilgili bölümlerinde yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Sümer Holding A.Ş.'nin 12.4.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 
2006 yılı bilançosu ve 45.751.988,93 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Sümer Holding A.Ş. 31.12.2006 Tarihli Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
Dönen varlıklar: 

A-Hazır değerler 5.851.425,40 1.337.787,85 
B-Menkul kıymetler 1.663.601,18 3.123.601,18 
1-Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 5.612.299,68 2.158.897,40 84.545.123,11 81.074.925,04 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 3.453.402,28 3.470.198,07 
D-Diğer alacaklar 5.842.246,02 2.305.169,57 3.352.407,79 1.197.349,43 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 3.537.076,45 2.155.058,36 
E-Stoklar 26.492.743,85 26.493.923,85 246.643.024,55 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avanslan 1.180,00 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gelir tahakkukla 354.199,79 4.594.093,27 
H-Diğer dönen varlıklar 2.729.027,99 3.298.731,64 

Dönen varlıklar toplamı 41.556.245,18 341.269.512,96 

Duran varlıklar: 
A-Ticari alacaklar 2.854,80 15.034,12 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
C-Mali duran varlıklar 43.720.600,24 17.571.521,29 

1 -Bağlı menkul kıymetler 100 
2-Bağlı men.kıy.değer düşüklüğü karşılığı(-) 
3-İştirakIer 17.571.521,78 17.571.521,29 
4-İştirakIere sermaye taahhütleri (-) 
5-İştirakler serm.pay.değer düşük.karşılığı 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri(-) 
8-Bağlı ort.serm.pay.değer düşük.karşılığı 
9-Diğer mali duran varlıklar 26.148.978,46 
10-Diğer mali dur.varl.değer düş.karşılığı 
D-Maddi duran varlıklar 159.053.594,31 309.882.055,94 

1 -Maddi duran varlıklar (Brüt) 244.768.833,84 1.227.861.718,27 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 85.715.239,53 917.979.662,33 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen Sipariş avanslan 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 2.405,00 102.890,00 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 9.755,00 1.958.786,78 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 7.350,00 1.855.896,78 
3-Verilen avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 274,51 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 274,51 
3-Verilen avanslar 
G-Gelecek yıllara ait gid.ve gelir tahakkukl. 10.853,74 

H-Diğer duran varlıklar 16.075,26 

Duran varlıklar toplamı 202.779.454,35 327.598.430,35 

Aktif (Varlıklar) toplamı 244.335.699,53 668.867.943,31 
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Sümer Holding A.Ş. 31.12.2006 Tarihli Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 
1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 1.402.993,89 i.603.638,85 
B-Ticari borçlar 1.321.907,72 101.889.863,24 
C-Diğer borçlar 3.137.157,10 1.981.114,95 
D-Alınan avanslar 236.724,96 91.742,09 
E-Yıl.yaygın İnş.ve On.Hakediş 
F-Ödenecek ver.ve yükümlülükler 92.561.726,05 50.294.785,64 
G-Borç ve gider karşılıkları 487.071,17 5.967.294,39 
1 -Dönem kan ve diğer yasal yük. karş. 
2-Kıdem tazminatı karşılığı 
3-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek ay. ait gelir, ve gid. Tahak. 15.443,00 280.558,04 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynak 34.972,63 63.473,58 

Kısa vad. yab. kay. toplamı: 99.197.996,52 162.172.470,78 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 7.400.381,18 7.027.046,43 7.027.046,43 
B-Ticari borçlar 43.281,70 
1 -Borç senetleri reeskontu(-) 
C-Diğer borçlar 4.902.064,20 5.135.114,94 
1-Diğer borç senetleri reeskontu(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 64.758,94 63.576,20 
1 -Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 64.758,94 63.576,20 
F-Gelecek yıl. ait gelir, vc gid. Tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 820.000.000,00 221.541.364,26 

Uzun vadeli yab. kay. toplamı. 832.367.204,32 233.810.383,53 
IlI-Öz kaynaklar: 
A-Ödenmiş sermaye 2.113.181.536,08 2.167.665.135,17 
1 -Sermaye 1.473.080.000,00 2.293.080.000,00 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 311281.444,09 125.414.864,83 
3-Scrmaye düzeltmesi olumlu farkları 951.382.980,17 
B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV Yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğcr sermaye yedekleri 
C-Kar yedekleri 168.362.675,70 168.362.675,69 
1 - Yasal yedekler 86.811.778,77 86.811.778,77 
2-Statü yedekleri 381,3 381,30 

3-Olağanüstü yedekler 81.171.266,05 81.171.266,05 
4-Diğer kar yedekleri 379.249,58 379.249,57 
5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan(-) 2.554.630.424,11 2.017.390.732,93 

F-Dönem net zararı 414.143.288,98 45.751.988,93 

Öz kaynaklar toplamı (687.229.501,31) 272.885.089,00 

Pasif (kaynaklar) toplamı 244.335.699,53 668.867.943,31 
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Sümer Holding A.Ş.'nin 2006 Yılı Gelir Tablosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A - Brüt Satışları 6.759.315,68 124.854.901,53 

B - Satış İndirimleri ( - ) 2.357.978,45 3.092.334,73 

C - Net Satışlar 4.401.337,23 121.762.566,80 

D - Satışların Maliyeti ( - ) 8.299.832,77 102.731.037,84 

Brüt Satış Zararı 3.898.495,54 19.031.528,96 

E - Faaliyet Giderleri ( - ) 14.560.370,98 25.332.872,28 

Faaliyet Zararı 18.458.866,52 6.301.343,32 

F - Diğer Faal. Olağan Gelir ve Karlar 1.762.251,80 6.342.064,10 

G - Diğer Faal. Olağan Gider ve Zararlar ( - ) 329.146,34 200.758,98 

H - Finansman Giderleri ( - ) 9.205.799,11 3.582.878,49 

Olağan Zarar 26.231.560,17 3.742.916,69 

I - Olağan Dışı Gelir ve Karlar 6.918.599,99 32.697.616,52 

J - Olağan Dışı Gider ve Zararlar 394.830.328,80 74.706.688,76 

Dönem Zararı 414.143.288,98 45.751.988,93 

K - Dön. Kan Vergi ve . Diğ. 

Yas.Yük. Karş. ( - ) 

Dönem Zararı 414.143.288,98 45.751.988,93 
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SAYI: 41 

TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ A. Ş.'NİN 2006 YILI 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci 
Yasama Yılının 30/04/2008 tarihli 15'inci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Dünya'da demir cevherine sahip ülkelerin, bu doğal kaynağı verimli bir şekilde işletip, uç 

ürünlere dönüştürmesi ve bu ürünlerin ülke sanayiinde kullanımının sağlanması bu ülkelerin 
kalkınması ile yakından ilgili bulunmaktadır. 

Dünya rezervinin, demir içeriği olarak 180 milyar ton kadar olduğu hesaplanmakta olup, 
50 kadar ülkede demir cevheri üretimi yapılmaktadır. 

Dünya çelik ihracatçıları arasında Çin ilk sırada yer almakta olup, bu ülkeyi Japonya, 
Rusya, AB, Hindistan ve Kanada takip etmektedir. Bu ülkeler Dünya çelik ticaretinin % 88'ini 
kontrol etmektedirler. 

2006 yılında Dünya ham çelik üretimi 1.240 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 
Dünya'nın en büyük demir çelik üreticisi ülke 418 milyon ton ile Çin olup, bu ülkeyi Japonya 
(116 milyon ton), ABD (98 milyon ton) ve Rusya (71 milyon ton) takip etmektedir. En büyük 10 
demir çelik üreticisi Ülke Dünya üretiminin % 76'sını üretmiştir. Ülkemiz ise 2006 yılındaki 23 
milyon ton üretimiyle Dünya'nın 11 inci en büyük demir çelik üreticisi olmuştur. 

Son dönemlerde, demir cevheri ve koklaşabilir taşkömürü fiyatlarındaki rekor seviye, 
kapasite yatırımlarını hızlandırmıştır. 

Ülke çelik sektörünün gelişimi 1926 yılında, 786 sayılı "Demir Çelik Sanayiinin Tesisine 
Dair Kanun" ile başlamıştır. Ülkede ilk Demir Çelik Fabrikası MKEK tarafından 1932 yılında 
Kırıkkale'de kurulmuş, demir cevheri üretimi ise Karabük Demir Çelik Fabrikasının kurulması 
ile başlamıştır. Divriği demir yatakları MTA tarafından 1937 yılında bulunmuştur. 

Sümerbank'ın bünyesinde müessese olarak faaliyetini sürdüren Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikaları, 1955 yılında merkezi Karabük olmak üzere "Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü" unvanı ile bir İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini kazanmıştır. 
Etibank tarafından 1938 yılında işletmeye alman, daha sonra ise müessese olarak faaliyetini 
sürdüren Divriği Madenleri Müessesesi de 1955 yılında TDÇİ Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 
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Bilahare, Ülke'nin yassı ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla, TDÇİ'nin de iştiraki ile 
1960 yılında ERDEMİR kurulmuş, 1975 yılında ise uzun ürün üretmek, amacıyla, TDÇİ'ye bağlı 
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi 3. Entegre Tesis olarak devreye alınmıştır. 

TDÇİ bünyesinde faaliyetini sürdüren Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 1976 yılında 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Müessese hüviyetini kazanmıştır. 1979 yılında kurulan Hekimhan ve 
Attepe Madenleri Müesseseleri ile birlikte TDÇİ'nin müessese sayısı 5'e yükselmiştir. 1982 
yılında ise TDÇİ'nin bağlı ortaklığı olarak GERKONSAN A.Ş. kurulmuştur. 

Ülkede ilk demir cevheri zenginleştirme tesisi 1985 yılında, peletleme tesisi ise 1986 
yılında Divriği'de devreye alınmıştır. 

5.4.1994 tarihli Ekonomik Önlemler Uygulama Planında, KİT'lerle ilgili olarak büyük 
borç yükü, aşırı istihdam, yüksek maliyetli üretim ve teknolojik yenilikten dolayı 
özelleştirilmesine imkan bulunmayan tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, görevini tamamladığı, ekonomik ve teknolojik 
ömrünü doldurduğu ve eskiyen teknolojisi ile rekabet etme gücü kalmadığı gerekçeleriyle, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı kararıyla 1 TL bedelle 
özelleştirilmiştir. 

1995 yılında Attepe Madenleri Müessesesi kapatılmış, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
2.3.1998 tarih ve 98/20 sayılı kararıyla İSDEMİR A.Ş., 12.10.1999 tarih ve 99/66 sayılı kararı ile 
de GERKONSAN A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 8.2.2001 tarih ve 2001/8 sayılı kararı ile İSDEMİR A.Ş. 50 milyon USD bedelle 
Erdemir A.Ş.'ye devredilmek suretiyle, 8.9.2003 tarih ve 2003/60 sayılı kararıyla da 
GERKONSAN A.Ş. 3.015.000 USD bedelle satılmak suretiyle, bu iki şirketin özelleştirme 
işlemleri tamamlanmıştır. 

Bu arada, esas faaliyet alanı demir çelik üretimi olan TDÇİ, bu amacından uzaklaşması ve 
fonksiyonlarını büyük ölçüde yitirmesi, özelleştirmeler sonucu, işletme faaliyetlerinin sadece 
demir cevherinin istihracı ile sınırlı hale gelmesi ve bu faaliyetler sonucu doğan finansman 
açığının ticari bankalardan sağlanması ile bu açığın daha da büyüyeceği ve cevher satışı 
gelirleri dışında bir geliri bulunmaması sonucu, tasfiye edilmek amacıyla, kalan tek bağlı 
ortaklığı olan DİVHAN A.Ş. ile birlikte, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5.1.2001 tarih ve 
2001/2 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme İdaresi 
Başkanhğı'nın 3.10.2002 tarih ve 911 sayılı Başkanlık "01ur"u ile ise, DİVHAN A.Ş., TDÇİ 
bünyesinden çıkarılarak Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na bağlanmıştır. 

Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararıyla, 
TDÇİ A.Ş. bünyesinde bulunan 18 maden sahasından 14 tanesinin Divhan A.Ş.'ye bilabedel 
devredilmesine, TDÇİ A.Ş.'nin tasfiyesine, tasfiye işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmesine karar verilmiştir. 

DİVHAN A.Ş., 4.3.2004 tarihinde sonuçlanan ihale sonucunda, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 7.4.2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararıyla 28.500.000 USD bedelle ERDEMİR 
A.Ş.'ye devredilmiştir. 

- 7 8 0 -



TDÇİ A.Ş.'nin tasfiye sürecinden bir sonuç alınamaması üzerine, 4.5.2005 tarih ve 
2005/50 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla, TDÇİ A.Ş.'nin, özelleştirme 
programındaki başka bir kuruluş ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, 
kuruluşun tasfiyesini öngören 2003/1 sayılı kararın 7 nci maddesinin (c) ve (d) bendlerinin iptal 
edilmesine karar verilmiştir. 

Şirketin uhdesindeki Attepe (2 saha), Karakuz ve Deveci demir madeni sahalarından 
Deveci sahasının Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2006/16 sayılı kararıyla "İşletme Hakkının 
Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir. Yapılan ihale sonucunda, 2006/96 
sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla Deveci sahasının işletme hakkı, en yüksek teklifi 
veren firmaya 2007 yılında devredilmiştir. Bilahare T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nın 15.11.2007 tarih ve 1246 sayılı Başkanlık onayı ile Şirket'in Sümer Holding A.Ş. 
ile birleştirilerek tüzel kişiliğine son verilmesine karar verilmiştir. 

TDÇİ A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede yer 
almıştır. 
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Ölçü 
Artış 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki veya 
yıl farkı azalış % 

Sermaye Bin YTL 250.000 3.942.912 4.488.618 250.000 250.000 -
Ödenmiş sermaye " 250.000 3.942.912 4.488.618 250.000 250.000 -
öz kaynaklar - - - - - - -
Yabancı kaynaklar " 85.738 108.207 132.850 168.537 202.299 33.762 20 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar " 34.628 106.568 131.242 166.044 199.693 33.649 20 
Finansman giderleri 23.734 31.367 36.538 37.915 35.994 (1.921) (5) 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " 1.004 665 485 431 380 (51) (12) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman 925 611 455 419 376 (43) (10) 

Memur (ortalama) Kişi 31 23 18 14 12 (2) (14) 
Sözleşmeli (ortalama) " 69 39 24 19 18 (1) (5) 
İşçi (ortalama) " 12 9 7 3 3 - -
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 2.205 1.553 1.827 1.571 1.566 (5) (0,3) 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 642 385 537 456 397 (59) (13) 
-Memur başına aylık ortalama giderler YTL 1.775 2.390 2.480 2.712 2.754 42 1,5 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 1.120 469 553 459 502 43 9 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler YTL 2.111 1.718 1.918 2.011 2.325 314 15 
-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 258 154.689 185 132 85 (47) (36) 
-İşçi başına aylık ortalama giderler YTL 1.793 2.148 2.200 2.753 2.375 (378) (14) 

Dönem karına iliş.vergi ve diğ.yasal yük. Bin YTL 
Tahakkuk eden vergiler 1.089 563 637 932 1.011 79 8 
GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 2.922 220 12.664 (324) (529) (205) (63) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 6.883 768 13.302 608 482 (126) (21) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 6.883 768 13.302 608 482 (126) (21) 

Faaliyet zararı (-) Bin YTL 790 1.264 2.246 1.505 1.617 112 7 
Dönem zararı (-) " 45.188 23.343 10.688 34.802 33.649 1.153 3 
Bilanço zararı (-) " 285.748 356.585 4.771.944 416.048 449.697 33.649 8 

NOT: 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait tutarlar Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. 

Ülkedeki demir cevherlerini aramak, işletmek, çelik üretimini gerçekleştirmek, üretilen 
ürünleri mamul ve yan mamul olarak piyasaya sunmak şeklinde faaliyetine devam etmekte olan 
Teşekkül'ün, 1995 yılında başlayan özelleştirilmesi sürecinde, bağlı ortaklık ve müesseseleri 
olan, Karabük Demir Çelik Müessesesi, İSDEMİR A.Ş., DİVHAN A.Ş., ve GERKONSAN 
A.Ş.'nin özelleştirme işlemleri tamamlanmıştır. 

Bağlı kuruluşların özelleştirilmesi sonucu, TDÇİ A.Ş.'nin iştigal konusu, sadece 
uhdesinde bulunan demir cevheri sahalarını rödevans karşılığı işletmekle sınırlı hale gelmiştir. 

Bunların sonucunda herhangi bir üretim faaliyeti kalmayan TDÇİ A.Ş.'nin Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 3.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararıyla tasfiyesine, uhdesinde bulunan 18 
adet maden sahasından 14 adedinin DİVHAN A.Ş.'ye bilabedel devredilmesine ve tasfiye 
işlemlerinin Yönetim Kurulu'nca yürütülmesine karar verilmiştir. 
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Demir cevheri sahalarından 14 adedi DÎVHAN A.Ş.'ye devredilmiş, 4.10.1978 tarihli 
2172 sayılı Kanun gereği "Devletçe işletilecek Demir Madeni Sahaları" içersinde yer alan ve 
ruhsatlan 2840 sayılı kanun ile TDÇİ A.Ş.'de kalan 4 maden sahası şirkette kalmıştır. 

Bilahare, 5177 sayılı Kanun ile 2840 sayılı Kanunun eki listedeki demir madeni sahası 
ruhsatlannın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca özelleştirilebileceği hükmü getirilerek, 
kanunen satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Tasfiye sürecindeki TDÇİ A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 4.5.2005 tarih ve 
2005/50 sayılı kararıyla, tasfiye sürecinden çıkarılmıştır. Söz konusu kararla, bir başka şirketle 
birleştirmek suretiyle, TDÇİ A.Ş.'nin tüzel kişiliğine son verilmesine, 2003/1 sayılı ÖYK 
kararının 7 nci maddesinin (c ) ve (d) bendlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. 

TDÇİ A.Ş.'nin uhdesindeki Attepe (2 saha) Karakuz ve Deveci olmak üzere toplam 4 adet 
demir madeni sahasından, Deveci sahasının, 21.2.2006 tarih ve 2006/16 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Kararıyla "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karar 
verilmiş olup, yapılan ihale sonucunda 21.12.2006 tarih ve 2006/96 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararıyla 21.500.000 ABD Dolan bedelle en yüksek teklifi veren firmayla 8.2.2007 
tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden Deveci sahasının işletme hakkı devir işlemi 27.2.2007 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 4.5.2005 tarih ve 2005/50 sayılı kararı 
doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.11.2007 tarih ve 1246 
sayılı Başkanlık onayı ile Şirket'in, çıkarılacak devir bilançosu üzerinden Sümer Holding A.Ş. ile 
birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmiş olup, halen bu süreç 
devam etmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

Dönem içerisinde faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu ile 4046 kanun hükümlerine göre 
yürüten TDÇİ A.Ş. denetim açısından 72 sayılı KHK, 4046 ve 3346 sayılı Kanun Hükümlerine 
tabi bulunmaktadır. Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi olmuştur. Bunlara ek olarak diğer ilgili mevzuat 
hükümleri, KİT Personel Rejimi ile ilgili Genel Tebliğler uygulanmıştır. 

TDÇİ A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmasını müteakip organizasyon yapısı 
Yönetim Kurulu'nun 22.4.2003 tarih ve 14/38 sayılı kararı ile Şirket Ana Statüsüne uygun olarak 
yeniden oluşturulmuş olup, mevcut işlemler bu yapılanma dahilinde yürütülmektedir. 

TDÇİ A.Ş. Ana Sözleşmesine göre, şirketin yetkili organları Genel Kurul, Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşmuştur. 

Dönem sonu itibariyle şirkette, 12 memur, 18 sözleşmeli ve 3 işçi olmak üzere toplam 33 
personel çalışmakta olup, dönem başı ve dönem sonu personel sayısında bir değişiklik 
olmamıştır. Dönem içerisinde personele yapılan harcamalar toplamı 1,6 milyon YTL'dir. 
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III. MALİ BÜNYE : 

Bünyesinde herhangi bir ortaklık veya işletmesi kalmayan ve kendisine ait maden 
sahalarını rödavans karşılığı özel şirketlere işlettirmekten başka bir işlevi bulunmayan şirketin 
31.12.2006 yılı bilançosunda yer alan varlıklarının % 95,6'sı dönen, % 4,4'ü duran varlıklardan, 
kaynaklarının ise % 7.478'i yabancı, % (7.378)'i ise öz kaynaklardan oluşmuştur. Şirket 
bilânçosundaki kaynak ve varlıklar toplamı bir önceki yıla göre % 8,5 oranında artarak 2,7 
milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

1989 yılından beri devamlı zarar eden, herhangi bir işletmecilik faaliyeti de bulunmayan 
şirketin birikmiş zararlan 31.12.2006 tarih itibariyle toplam 416 milyon YTL'ye kadar 
yükselmiş, dönem zararı ile birlikte toplam bilanço zararı 449,7 milyon YTL olarak teşekkül 
etmiş ve bu zararın 199,7 milyon YTL'lik kısmı yabancı kaynaklara sirayet ettiğinden öz 
kaynaklar tamamen yitirilmiş durumdadır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

Şirketin 2006 yılı içerisinde gider bütçesi kapsamında yapmış olduğu harcamalar 1,6 
milyon YTL olmuştur. Bu harcamaların % 60'ını memur ve sözleşmeli personel ücret ve 
giderleri, % 0,5'ini amortisman ve tükenme payları, % 8'ini dışandan sağlanan fayda ve hizmet 
giderleri, % 5,5'ini işçi ücret ve giderleri, geriye kalan % 26'sını da diğer harcama kalemleri 
oluşturmuştur. 

Dönem içerisinde, rödavans sözleşmeleri ile işletmecilikleri yaptırılan maden 
sahalarından, Attepe sahalannda toplam 530.000 ton, Karakuz sahasında 154.000 ton, olmak 
üzere toplam 684.000 ton demir cevheri üretimi yapılmıştır. 

2006 yılı içerisinde Attepe sahasından, İsdemir ve Kardemir'e toplam 518.225 ton, 
Karakuz sahasından ise İsdemir ve Erdemir'e toplam 105.000 ton olmak üzere toplam 623.225 
ton demir cevheri sevk edilmiştir. 

TDÇİ A.Ş.'nin rödavans sözleşmeleri çerçevesinde işletmeciliklerini yaptırdıkları maden 
sahalarından 2006 yılı içerisinde elde ettiği rödavans gelirleri ise 4,2 milyon YTL olmuştur. 

V. YATIRIMLAR 

Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilen Şirket'in herhangi bir yatırım 
harcaması bulunmamaktadır. 

VI. BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 

3.10.2002 tarihinde DİVHAN A.Ş.'nin bünyesinden ayrılması ile bağlı ortaklığı 
kalmayan TDÇİ A.Ş.'nin 2004 yılı itibariyle Sermayesine cüz'i paylarla katıldığı T. Kalkınma 
Bankası A.Ş., TÜDEMSAŞ, TÜVESAŞ, TÜLOMSAŞ olmak üzere denetim içi dört iştiraki 
bulunmakta iken Kalkınma Bankasındaki hisseleri 22.7.2004 tarihinde İMKB'de 226,34 YTL 
bedelle satılmıştır. Tülomsaş, Tüdemsaş ve Tüvesaş A.Ş. İştirak paylan ise 25.4.2005 tarih ve 
10/32 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile toplam nominal bedel 620,00 YTL karşılığı T.C. 
Devlet Demiryollan Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 
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VII. ÖNERİLER 
Aşağıdaki önerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 

kararlaştırılmıştır: 
-Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 4.5.2005 

tarih ve 2005/50 sayılı karan doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nın 15.11.2007 tarih ve 1246 sayılı Başkanlık onayı ile çıkarılacak devir bilançosu 
üzerinden Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiş olup, birleşme hususu 
24.1.2008 tarihinde tescil edildikten sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.1.2008 tarih ve 
6987 sayılı nüshasında yayımlanmak suretiyle Şirket'in tüzel kişiliğine son verilmiş olduğundan, 
raporun ilgili bölümlerinde yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

SONUÇ: 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin 1.5.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda 

kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 33.649.249,54 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan 
gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 5.772,82 8.114,22 
B-Menkul kıymetler 2.045.286,22 2.116.239,58 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı 
C-Ticari alacaklar 150.035,23 428.062,36 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 401.344,00 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 26.718,12 

D-Diğer alacaklar 1.371.349,51 2.366,32 447.566,30 2.143,91 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 1.368.983,19 445.422,39 

E-Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 
H-Diğer dönen varlıklar 2.368,00 33.494,29 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 2.205.828,59 2.588.054,36 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 37.024,68 48.810,92 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 237.812,60 53.726,12 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-İştirakler 
3-Diğer mali duran varlıklar 

D-Maddi duran varlıklar 12.251,79 3.863,65 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 431.410,73 380.268,99 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 419.158,94 376.405,34 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları 12.286,22 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 287.089,07 118.686,91 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 2.492.917,66 

2.706.741,27 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

I-KISA VADELİ Y A B . K A Y N . 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 21.150,18 15.542,89 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
172.842,42 11.161,28 

D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve ona.hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1 -Dön.karı ver. ve diğ.yas.yük.kar. 
2-Dön.kar.peş.ode.ver.ve diğ.yasal yüküm..(-) 

H-Gelecek aylara ait gel.ve gid.tah. 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

29.028,45 74.520,62 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. 223.021,05 101.224,79 

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 166.053.915,84 200.047.500,37 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gid.tahak. 

2.255.504,13 

4.603,50 

2.251.392,51 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI K A Y N A K L A R TOP. 168.314.023,47 202.298.892,88 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 

B-Sermaye yedekleri 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 

3.938,37 

120,07 

250.000.000,00 

4.058,44 
3.938,37 

120,07 

250.000.000,00 

4.058,44 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net zararı 

381.245.745,96 
34.802.439,34 

416.048.185,30 
33.649.249,54 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI (166.044.126,86) (199.693.376,40) 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 2.492.917,66 2.706.741,27 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A . Ş . 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

1.505.133,74 1.617.154,09 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(1.505.133,74) (1.617.154,09) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

5.440.858,38 

17.705,83 

37.915.922,88 

4.504.264,15 

2.962,01 

35.993.584,53 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(33.997.904,07) (33.109.436,48) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

107.451,18 

911.986,45 

4.603,50 

544.416,56 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(34.802.439,34) (33.649.249,54) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜK.KARŞ.(-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) (34.802.439,34) (33.649.249,54) 
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SAYI: 42 

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A. Ş.'NİN 2005 YILI HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci 
Yasama Yılının 30/04/2008 tarihli 15'inci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu çerçevesinde 
ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 
Karadeniz Bölgesindeki bakır madenlerinin işletilmesi, 1964 yılında Murgul Bakır 

İşletmeleri Tesislerinin tesvsii olarak Etibank'ça gündeme getirilmiştir. Murgul-Çakmakkaya, 
Küre-Bakibaba bakır rezervlerinin işletilmesi esas alınarak hazırlanmış olan proje bir bütün 
olarak "Fizibilite Yapım ve Mühendislik Hizmetleri" 13.6.1967 tarihinde ihale edilmiştir. Ancak 
Projenin uygulanması aşamasında temin edilen dış kredinin özel statülü kuruluşlara verilebileceği 
ön şartının öne sürülmesi üzerine Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmuştur: 
Şirket Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiş, ana sözleşmesi de Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi'nin 28.5.1968 tarihli nüshasında yayınlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. 233 sayılı 
K.H.K.'nin yürürlüğe girdiği 18.6.1984 tarihinde Şirket aynı ticaret unvanı ile bağlı ortaklık 
statüsüne kavuşturulmuştur. Şirket, o zamanki unvanı ile Etibank Genel Müdürlüğü'nün (Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bir bağlı ortaklığı olarak faaliyet sürdürürken, 3291 sayılı 
yasa hükümlerine göre özelleştirilmek üzere 25.11.1993 tarih 93/35 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

Şirketin Eti Bakır A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesi için 24.2.2004 tarihinde yapılan ihale 
sonucunda Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararına istinaden 
Samsun İşletmesi'ndeki izabe tesisleri ile bir kısım taşınmaz satılmış ve bu işletme tamamen 
kapatılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2004/109 sayılı kararıyla Şirketin Murgul İşletmesinin 
kapatılmasına karar verilmiş ise de yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2005/40 sayılı kararı 
ile bu kapatma kararından vazgeçilerek, Murgul İşletmesinin varlık satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.6.2006 tarih ve 2006/50 sayılı kararıyla da, KBİ 
A.Ş.'ye ait maden sahaları ruhsatlan ile Murgul İşletmesi'nin ve Samsun'da yer alan arsaların 
"Satış", Hidroelektrik Santrali (HES)'nin ise 36 yıl süreyle "İşletme Hakkı Devri" yöntemiyle 
özelleştirilmesine karar verilmiş olup, karar doğrultusunda özelleştirme işlemi tamamlanmıştır. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin sayısal veriler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 2001 2002 2003 2004 2005 Son iki yıl 
farkı 

Artış veya 
azalış % 

Sermaye YTL 35.000.000 45.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 25.000.000 33 
Ödenmiş sermaye 35.000.000 45.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000 25.000.000 33 
Öz kaynaklar 25.277.959 34.518.321 38.988.399 40.770.365 57.702.727 16.932.362 41 
Yabancı kaynaklar 24.781.202 31.643.860 34.553.842 33.025.564 10.583.591 22.441.973 68 
Finansman giderleri 434.073 - 774.144 1.036.184 1.036.184 
Maddi duran varlıklar (edin.değ.) 95.387.404 143.541.702 180.074.167 232.542.571 229.989.127 2.553.444 1 
Maddi duran var.birikmiş amor. 64.320.994 101.353.791 134.249.844 180.484.705 181.405.687 920.982 0,5 
Yatırımlar için yapılan nak.ödem. YTL 24.337 227.467 6.520 14.727 - (14.727) 
Yatırımların gerçek.oranı (nakdi) % 4 24 0.6 1 - ( D -
Tüm alım tutan YTL 23.465.340 31.933.571 38.676.681 20.150.864 5.797.489 (14.353.375) (71) 
Başlıca üretim miktarları: 
-Bakır cevheri Bin ton 2.127 1.677 1.206 1.198 836 (362) (30) 
-Bakır konsantresi 55 53 41 31 29 (2) (6) 
-Pirit konsantresi 10 - - - -
-Blister bakır 34 33 30 12 - - (100) 
-Sülfürik asit 142 135 142 57 - - (100) 

Kapasiteden yararlanma oranları: 
-Murgul konsantratör % 72 56 43 41 39 (2) (5) 
-Samsun izabe tesisleri % 86 84 78 -
-Sülfürik asit % 50 48 50 - - -
Üretim verimliliği 
-Murgul konsant.kurtarma (Cu) % 86 88 88 86 88 2 2 
-Genel izabe kurtarma (Cu) % 86 86 86 - - - -
-Sülfürik asit % 98 98 98 - - - -

Başlıca satış miktarı: 
-Blister bakır Bin Ton 28 31 30 7 - (7) (100) 
-Sülfürik asit 139 150 141 65 - (65) (100) 
-Pirit konsantresi " 11 3 - - -
-Bakır konsantresi - - - 27 22 (5) (18) 

Net satış tutarı YTL 59.996.085 52.189.048 52.778.587 51.654.991 14.043.563 37.611.428 (73) 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme YTL 3.211.651 5.348.916 7.295.378 2.138.048 2.139.931 1.883 0,1 
- Yarı mamuller 1.444.058 2.779.750 5.414.872 130.055 58.715 71.340 (55) 
- Mamuller 527.834 4.186.630 6.880.445 84.816 5.576.978 5.492.162 6.475 
- Ticari mallar 6.239 7.973 4.091 1.090 1.090 (100) 
- Diğer stoklar 30.884 35.632 5.040 - - - -

Kapsam dışı personel (Ortalama) Kişi 271 253 234 134 56 (78) (58) 
657 sayılı kanuna tabi Per.(ort) 8 7 6 4 3 (D (25) 
İşçi (ortalama) 1.019 957 852 553 311 (242) (44) 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 21.988.716 32.528.760 33.106.900 36.488.989 14.568.085 (21.920.904) (60) 
Cari yıla ilişkin : 
- Kapsam dışı Per.için yap.gid. YTL 3.780.337 6.777.785 6.271.420 4.753.114 1.874.652 (2.878.462) (60) 
- Kapsam dışı Per.baş.ay.ort.gid. 1.162 2.232 2.235 2.950 2.789 (161) (5) 
- Memurlar için yapılan giderler 85.309 106.041 91.356 65.760 58.920 (6.840) (10) 
- Memur başına aylık ort.gider 889 1.262 1.269 1.307 1.636 329 25 
- İşçiler için yapılan giderier 16.599.998 25.312.979 23.365.154 27.103.117 10.318.152 (16.784.965) (62) 
- İşçi başına aylık ortalama gider 1.358 2.204 2.285 4.084 2.764 (1.320) (32) 

Dön.karına iliş.ver.ve diğ.yas.yük. YTL - - - -
Tahakkuk eden vergiler 121.286 1.295.812 2.269.904 3.382.247 1.300.279 (2.081.968) (61) 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyat.) 17.836.345 19.728.318 8.656.004 15.768.970 10.028.429 (5.740.541) (36) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyat.) " 17.957.631 21.024.130 10.925.908 18.065.856 11.328.708 (6.737.148) (37) 
GSMH'ye katkı (alıcı fiyat) 17.957.631 21.024.130 10.925.908 18.065.856 11.328.708 (6.737.148) (37) 
Faal.kadılığı (öz kaynak yönünden) % - - - - - -
Mali kadılık (öz kaynak yönünden) % - - - -
Ekonomik karlılık % - - - - - -
Zararlılık % 62 62 76 58 14 (44) (76) 
Faaliyet zararı YTL 10.674.307 19.642.417 31.000.924 23.514.500 5.726.572 (17.787.928) (76) 
Dönem zararı 16.204.883 18.201.810 37.016.055 23.551.536 8.067.638 (15.483.898) (66) 
Bilanço zararı 47.446.813 65.648.623 102.664.679 36.952.771 45.020.409 8.067.638 22 

NOT: 2001. 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait tutarlar Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Eti Holding A.Ş.'nin bir bağlı ortaklığı olarak, 
faaliyetini sürdürmekte iken, Yüksek Planlama Kurulunun 25.11.1993 tarih 93/35 sayılı kararıyla 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir. 24.11.1994 
tarihinde yürürlüğe giren 4046 sayılı yasa ile de şirket Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na 
bağlanmıştır. Şirketin özelleştirilmesi amacıyla 1995 ve 2000 yıllarında iki kez ihaleye çıkılmış 
olmasına rağmen bu ihalelere gerek yurtiçi gerekse yurtdışından iştirak eden olmamıştır. 

Bilahare, şirketin Eti Bakır A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesi amacıyla 24.2.2004 tarihinde 
yapılan ihale sonucu Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararıyla 
Eti Bakır A.Ş. hisselerinin blok satışı, KBİ'nin Samsun İşletmesinin ise varlık satışı suretiyle 
toplam 33.000.000 ABD Doları bedelle CE-KA İnşaat Madencilik Petrolcülük Turizm 
Nak.San.Tic.A.Ş.'ye satışı yapılmıştır. Bu satış bedelinin 11.121.000 ABD Dolarlık kısmın KBİ 
Samsun İşletmesinin varlık satışına aittir. 

Bu satış sonucu tamamen kapatılmış olan Samsun İşletmesinin idari sosyal binaları ile 
arazi ve arsalan şirketin mülkiyetinde kalmıştır. 

Öte yandan Murgul İşletmesi 'nde ekonomik rezervin bitmiş olması, mevcut düşük tenörlü 
rezervin işletilmesinin de yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
8.11.2004 tarih ve 2004/109 sayılı kararıyla, Murgul İşletmesi'nin kapatılmasına, işletmede çalışan 
kapsam içi personelin iş akitlerinin feshedilerek tazminat ve diğer haklarının ödenmesine, kapatma 
ve ödemelere ilişkin işlemlerin şirket (KBİ) tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Bilahare, yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 6.4.2005 tarih ve 2005/40 sayılı kararıyla 
ise, 2004/109 sayılı karardaki Murgul İşletmesinin kapatılması kararının iptaline, İşletmenin 
varlık satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda Murgul 
İşletmesinde üretim faaliyetlerine yeniden başlanmıştır. 

Bunu takiben Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.6.2006 tarih ve 2006/50 sayılı 
kararıyla, KBİ A.Ş.'ye ait maden sahalannın işletme hakkını ifade eden ruhsatları ile birlikte 
Murgul İşletmesi (İşletme)'nin ve Samsun'da yer alan arsaların "Satış" ve İşletme bünyesinde yer 
alan Hidroelektrik Santrali (HES)'nin 36 yıl süreyle "İşletme Hakkı Devri" yöntemiyle birlikte 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

Karar doğrultusunda, maden sahalarının İşletme Hakkı'nı ifade ruhsatları, Murgul 
İşletmesi taşınmazları ve Samsun'da yer alan taşınmazlar, en yüksek teklifi veren firmaya 
satılmış olup, aynı firmaya Hidroelektrik Santrali (HES)'nin devir işlemi de tamamlanmıştır. 

İhalede satış konusu olmayan arazi ve arsaların tasfiye işlemleri devam etmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

28.5.1968 yılında kurulan Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre faaliyetlerini yürütmekte iken, 16.8.1984 tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK kapsamına 
alınmak suretiyle Etibank Genel Müdürlüğünün bir bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Bilahare 
şirketin kamu hisselerinin 3291 sayılı yasa hükümlerine göre özelleştirilmek üzere Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı karanyla Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na 
(Kamu Ortaklığı İdaresi) devredilmesiyle KBİ A.Ş.'nin bağlı ortaklık statüsü sona ermiş, ancak, 3291 
sayılı yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesiyle şirketin özelleştirme çalışmalarına ara 
verilmiştir. 
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24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bu kanunun geçici 11 inci 
maddesi hükmü uyarınca şirket Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na bağlanmış ve bu tarihten 
itibaren adı geçen idareye bağlı ve 4046 sayılı Kanuna tabi olarak faaliyetlerini yürütegelmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.7.2000 tarih ve 2000/63 sayılı kararıyla; Karadeniz 
Bakır İşletmeleri A.Ş. ile Eti Bakır A.Ş.'nin birleştirilmesine veya birlikte özelleştirilmesine 
öncelik verilmesi ve özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. 
Yukarıda belirtildiği üzere Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı 
kararıyla Eti Bakır A.Ş. "Blok Satış" KBİ Samsun İşletmesi'nin İzabe Tesisleri de "Varlık Satışı" 
şeklinde özelleştirilmiş ve alıcı firmaya devir işlemleri tamamlanmış ve Samsun İşletmesi 
kapatılmıştır. 

Bilahare, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2004/109 sayılı karanyla Murgul İşletmesinin 
kapatılması karar verilmiş ancak yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2005/40 sayılı kararıyla 
Murgul İşletmesinin kapatılmasından vazgeçilmiş ve bu işletmenin varlık satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.6.2006 tarih ve 2006/50 sayılı kararı doğrultusunda 
maden sahası ruhsatlan ile Murgul İşletmesinin satış işlemi ve Hidroelektrik Santrali (HES)'nin 
36 yıl süreyle "İşletme Hakkı Devri" işlemleri tamamlanmış ve varlıklar alıcı firmaya 
devredilmiştir. 

Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim kurulu üye sayısı 7, denetim kurulu üye sayısı ise 3 
olarak belirlenmiş olup, şirketin tasfiye sürecinde olması nedeniyle 29.4.2005 tarihinde yapılan 
olağan genel kurulunda yönetim kurulu üye sayısı 3'e, denetim kurulu üye sayısı ise l 'e 
indirilmiştir. 2005 yıl sonu itibariyle şirkette 3'ü memur, 47'si kapsamdışı personel ve 246'sı işçi 
olmak üzere toplam 296 personel çalışmakta olup, tüm personele 14,6 milyon YTL harcama 
yapılmıştır. Personel sayısı geçen yıla göre 235 kişi azalmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 

Şirketin 2005 yıl sonu itibariyle nominal sermayesi 100 milyon YTL olup tamamı 
ödenmiştir. Aynı dönem itibariyle oluşan zararlar nedeniyle öz kaynaklar 57,7 milyon YTL 
olarak teşekkül etmiş, yabancı kaynaklar ise 10,6 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 
2005 yılı faaliyetleri 8,1 milyon YTL zararla sonuçlanmış ve böylece birikmiş zararlar 45 milyon 
YTL olmuştur. Murgul İşletmesinde üretilen cevher tenorunun çok düşmesiyle üretilen bakır 
konsantresi maliyetlerinin yükselmesi şirketin yüksek maliyetle çalışmasını zorunlu kılmış ve 
şirket zararlannın giderek artmasına neden olmuştur. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Şirketin Murgul İşletmesinde 2005 yılında ortalama % 0,803 Cu tenörlü 835,6 bin ton 
tuvönan cevher üretimi ve bu cevherlerin flotasyon tesislerinde zenginleştirilmesi sonucu 29,4 
bin ton bakır konsantresi üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Dönem içerisinde 4 bin tonu yurtiçine ve 18 bin tonu yurtdışına olmak üzere toplam 22 
bin ton bakır konsantresi satılmış olup, bu satışlardan 14 milyon YTL satış hasılatı elde 
edilmiştir. Satış maliyetleri toplamının ise 19,7 milyon YTL olması sonucu 5,7 milyon YTL 
faaliyet zararı oluşmuştur. 
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V. YATIRIMLAR : 
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Şirkette 2005 yılında herhangi bir yatırım programı bulunmadığından, yatırım 
harcamasıda olmamıştır. 

YI. ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Özelleştirme suretiyle işletmeleri satılmış, tüm faaliyetleri durdurulmuş, herhangi bir 
iştigal konusu kalmamış olan Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin başka bir kuruluşa 
devredilmek suretiyle tüzel kişiliğinin kaldırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi, 

SONUÇ : 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 24.4.2006 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 

edilen 2005 yılı bilançosu ve 8.067.637,97 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir 
tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 



Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2005 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 3.180.232,48 5.943.540,95 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymetler değer düş.kar. 
C-Ticari alacaklar 2.541,37 6.810,85 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 28.675,49 24.604,48 6.968,13 2.900,78 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 4.071,01 4.067,35 

E-Stoklar 2.370.641,00 2.370.688,90 7.775.623,88 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 7,15 
2-Verilen sipariş avansları 55,05 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gel.tahak. 85.076,39 95.933,42 
H-Diğer dönen varlıklar 573.155,13 1.016.518,13 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 6.236.298,75 14.841.328,01 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 15.414.254,09 7.122.415,65 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy .değer düş.karş.(-) 
3-lştirakler 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-lştirakler serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taah.(-) 
8-Bağlı ort.serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 52.057.866,16 48.583.439,82 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 232.542.571,01 229.989.127,44 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 180.484.704,85 181.405.687,62 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 46.320,49 27.029,32 
1-Maddi olmayan duran var.(brüt) 2.507.488,91 2.426.740,53 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 2.461.168,42 2.399.711,21 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 61.709,15 
1-Özel tükenmeye tabi var.(brüt) 23.123.331,95 23.608.908,66 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 23.061.622,80 23.608.908,66 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel.tahak. 4.700,00 
H-Diğer duran varlıklar 112.279,53 1 15.778,70 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI 67.692.429,42 55.853.363,49 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 73.928.728,17 70.694.691,50 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2005 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 912.641,50 922.227,57 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 16.726.652,90 235.889,81 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 2.577,66 2.389.549,83 
E-Yıllara yaygın inşaat ve ona.hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 736.291,97 354.861,37 
G-Borç ve gider karşılıkları 

1-Dön.karı ver.ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dön.kar.peş.öde.ver.ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gel.ve gid.tahak. 574.055,38 705.365,65 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ Y A B A N C I KAYN.TOP. 18.952.219,41 4.607.894,23 
Il-UZUN VADELİ Y A B A N C I KAYNAK. 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 62,94 62,94 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 14.206.081,11 8.384.007,59 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 13.695.125,39 7.901.291,00 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 510.955,72 482.716,59 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider 
tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI 14.206.144,05 8.384.070,53 

KAYNAKLAR TOPLAMI 
III-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 75.000.000,00 100.000.000,00 
1 -Sermaye 75.000.000,00 100.000.000,00 
2-Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltme olumlu fark hesabı 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 2.723.135,92 2.723.135,92 
1 -Yasal yedekler 1.606.811,56 1.606.811,56 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 1.116.324,36 1.116.324,36 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 13.401.234,83 36.952.771,21 
F-Dönem net zararı 23.551.536,38 8.067.637,97 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 40.770.364,71 57.702.726,74 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 73.928.728,17 70.694.691,50 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 51.805.957,92 14.043.563,08 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 150.967,39 

C-NET SATIŞLAR 51.654.990,53 14.043.563,08 

D-SATIŞLARJN MALİYETİ 65.443.827,63 14.111.129,41 

BRÜT SATIŞ ZARARI (13.788.837,10) (67.566,33) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 9.725.663,28 5.659.005,79 

FAALİYET ZARARI (23.514.500,38) (5.726.572,12) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 12.872.629,58 1.500.536,52 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR.(-) 9.145.874,64 1.836.891,94 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1.036.183,98 

OLAĞAN ZARAR (19.787.745,44) (7.099.111,52) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 5.880.394,82 3.074.652,63 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 9.644.185,76 4.043.179,08 

DÖNEM ZARARI (23.551.536,38) (8.067.637,97) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI (23.551.536,38) (8.067.637,97) 
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SAYI: 43 

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A. Ş.'NİN 2006 YILI HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci 
Yasama Yılının 30/04/2008 tarihli 15'inci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 
Karadeniz Bölgesindeki bakır madenlerinin işletilmesi amacıyla 1965-1966 yılları 

arasında Amerika'da bulunan Parson Jurden firmasına fizibilite hazırlattırılmıştır. Murgul-
Çakmakkaya, Küre-Bakibaba bakır rezervlerinin işletilmesi esas alınarak hazırlanmış olan proje 
bir bütün olarak "Fizibilite Yapım ve Mühendislik Hizmetleri" adıyla 13.6.1966 tarihinde Mc. 
Kee Overseas Corporation Firmasına ihale edilmiştir. 

Bu çalışmalar sonucunda Türkiye'nin bakır ihtiyacının karşılanması amacıyla bakır 
cevherlerini çıkararak konsantre hale getirmek ve izabeye tabi tutularak saf bakır elde etmek, 
bunun yanında sülfürik asit, pirit konsantresi ve pirit cevherini üretmek amacıyla 1968 yılında 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmuştur. Şirketin kuruluşu Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.5.1968 tarihli nüshasında yayınlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Bu 
gelişmelerden sonra Samsun izabe tesisleri 1973 yılında sülfürik asit ünitesi ise 1976 yılında 
işletmeye alınmıştır. 

Şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş olan iştigal konulan kapsamındaki faaliyetlerini 
sürdürmekte iken 18.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK ile Etibank Genel 
Müdürlüğü'nün bir bağlı ortaklığı haline dönüştürülmüştür. Ancak 25.11.1993 tarih ve 93/35 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan şirketin bağlı 
ortaklık statüsü sona ermiştir. 

Şirketin özelleştirilmesi için 1993 yılından itibaren müteaddit defalar ihaleye çıkılmış, 
ancak bir sonuç alınamamış, 2004 yılında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2004/23 sayılı 
kararıyla, Eti Bakır A.Ş.'deki % 100 oranındaki idare hisselerinin "Blok Satış" yöntemiyle, KBİ 
A.Ş.'ye ait Samsun İşletmesinin ise "Varlık Satış" yöntemiyle birlikte özelleştirilmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

2006 yılında ise, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2006/50 sayılı Kararına istinaden, 
Şirketin maden sahalarının ruhsatları ile birlikte Murgul İşletmesi'nin ve Samsun'da yer alan 
arsaların satışı ile işletme bünyesinde bulunan Hidroelektrik Santralinin (HES) 36 yıl süreyle 
"İşletme Hakkı Devri" işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben ise, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 22.6.2007 tarih ve 2007/42 sayıİı kararıyla KBİ A.Ş.'nin tasfiyesine karar verilmiştir. 

KBİ A.Ş.'nin son 5 yıllık faaliyetleri ile ilgili toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer 
verilmiştir. 
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Ölçü 
Artış veya 

Toplu bilgiler Ölçü 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 S o n iki yıl azal ış % 
Farkı 

azal ış % 

Sermaye Y T L 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - -
Ödenmiş sermaye 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -
Ö z kaynaklar 3 4 . 5 1 8 . 3 2 1 3 8 . 9 8 8 . 3 9 9 4 0 . 7 7 0 . 3 6 5 5 7 . 7 0 2 . 7 2 7 7 8 . 8 4 5 . 0 9 6 2 1 . 1 4 2 . 3 6 9 3 7 
Yabancı kaynaklar 3 1 . 6 4 3 . 8 6 0 3 4 . 5 5 3 . 8 4 2 33 .025 .564 10 .583 .591 1 .897 .005 ( 8 . 6 8 6 . 5 8 6 (82 ) 
F inansman giderieri - 7 7 4 . 1 4 4 1 .036 .184 (1 .036 .184 ) (100 ) 
Maddi duran varlıklar (edin.değ.) 1 4 3 . 5 4 1 . 7 0 2 1 8 0 . 0 7 4 . 1 6 7 2 3 2 . 5 4 2 . 5 7 1 2 2 9 . 9 8 9 . 1 2 7 1 .068 .799 ( 2 2 8 . 9 2 0 . 3 2 8 ) (99 ,5 ) 
Maddi duran var.birikmiş amor. 1 0 1 . 3 5 3 . 7 9 1 1 3 4 . 2 4 9 . 8 4 4 1 8 0 . 4 8 4 . 7 0 5 1 8 1 . 4 0 5 . 6 8 7 6 7 0 . 7 7 4 ( 1 8 0 . 7 3 4 . 9 1 3 ) (99 ,6 ) 
Yatır ımlar için yapı lan nak .ödem. Y T L 2 2 7 . 4 6 7 6 .520 14 .727 - - - -
Yat ınmlann gerçek.oranı (nakdi) % 24 0,6 1 - - - -
T ü m alım tutarı Y T L 3 1 . 9 3 3 . 5 7 1 38 .676 .681 20 .150 .864 5 . 7 9 7 . 4 8 9 4 . 6 1 8 . 5 1 3 (1 .178 .976 ) (20 ) 
Başlıca üretim miktarları: 

( 1 . 178 .976 ) (20 ) 

-Bakır cevheri Bin ton 1.677 1.206 1.198 8 3 6 4 1 7 (419 ) ( 50 ) 
-Bakır konsantresi 5 3 4 1 31 2 9 11 (18) (62 ) 
-Pirit konsantresi - - -

(18) (62 ) 

-Blister bakır 3 3 3 0 12 - -
-Sülfürik asit 135 1 4 2 5 7 -

Kapasi teden yaradanma oran: 
-Murgul konsantratör % 5 6 4 3 4 1 3 9 15 (24 ) ( 61 ) 
- S a m s u n izabe tesisleri % 8 4 7 8 -

(24 ) ( 61 ) 

-Sülfürik asit % 4 8 5 0 
Üretim verimliliği 
-Murgul konsant.kurtarma (Cu) % 8 8 8 8 8 6 8 8 - - -
-Gene l izabe kurtarma (Cu) % 8 6 8 6 - -
-Sülfürik asit % 9 8 9 8 

Başl ıca satış miktan: - -
-Blister bakır Bin ton 31 3 0 7 - - -
-Sülfürik asit 1 5 0 141 6 5 _ 

-Pirit konsantresi 3 - - -
-Bakır konsantresi - 27 2 2 19 (3) 14 

Net satış tutarı Y T L 5 2 . 1 8 9 . 0 4 8 5 2 . 7 7 8 . 5 8 7 5 1 . 6 5 4 . 9 9 1 1 4 . 0 4 3 . 5 6 3 2 7 . 7 4 2 . 9 9 7 13 .699 .434 6 7 
Stoklar: 
- İlk m a d d e ve m a l z e m e Y T L 5 .348 .916 7 .295 .378 2 .138 .048 2 .139 .931 9 4 4 (2 .139 .987 ) ( 1 0 0 ) 
- Yar ı mamuller 2 . 7 7 9 . 7 5 0 5 .414 .872 130 .055 5 8 . 7 1 5 - ( 58 .715 ) (100 ) 
- Mamul ler 4 . 1 8 6 . 6 3 0 6 . 8 8 0 . 4 4 5 8 4 . 8 1 6 5 .576 .978 (5 .576 .978 ) ( 1 0 0 ) 
- Ticari mallar 7 .973 4 . 0 9 1 1.090 -

( 5 .576 .978 ) ( 1 0 0 ) 

- Diğer stoklar 3 5 . 6 3 2 5 .040 - - - - -
Kapsam dışı pers. (Or ta lama) Kişi 2 5 3 2 3 4 134 5 6 3 8 (18 ) (32) 
6 5 7 sayılı kanuna tabi Per . (o r t ) 7 6 4 3 2 (D (32) 
İşçi (ortalama) 9 5 7 8 5 2 5 5 3 311 183 (128 ) ( 41 ) 
Personel için yapı lan t ü m gider. Y T L 3 2 . 5 2 8 . 7 6 0 3 3 . 1 0 6 . 9 0 0 3 6 . 4 8 8 . 9 8 9 1 4 . 5 6 8 . 0 8 5 1 6 . 6 0 8 . 5 7 2 2 . 0 4 0 . 4 8 7 14 
Cari yıla ilişkin : 
- K a p s a m dışı Per.için yap.gid. Y T L 6 . 7 7 7 . 7 8 5 6 . 2 7 1 . 4 2 0 4 . 7 5 3 . 1 1 4 1 .874 .652 1 .408.635 ( 4 6 6 . 2 1 7 ) (25 ) 
- Kap.dışı Per.baş.ay.ort .gid. 2 .232 2 . 2 3 5 2 . 9 5 0 2 . 7 8 9 3 .089 3 0 0 10,7 
- Memur la r için yapı lan gideder 106 .041 9 1 . 3 5 6 6 5 . 7 6 0 5 8 . 9 2 0 4 7 . 9 1 2 (11 .008 ) 18 ,6 
- M e m u r başına aylık o r t . g i d e r 1.262 1.269 1.307 1.636 1.996 3 6 0 , 2 2 
- İşçiler için yapı lan giderler 2 5 . 3 1 2 . 9 7 9 2 3 . 3 6 5 . 1 5 4 2 7 . 1 0 3 . 1 1 7 1 0 . 3 1 8 . 1 5 2 6 . 7 9 3 . 6 7 4 (3 .524 .478 ) (34 ) 
- işçi başına aylık orta lama gider 2 .204 2 . 2 8 5 4 . 0 8 4 2 .764 3 .062 2 9 8 11 

Dön.kar ı . iliş.ver.ve diğ.yas.yük. Y T L - - - - - -
Tahakkuk eden vergiler 1 .295 .812 2 .269 .904 3 .382 .247 1 .300 .279 9 7 3 . 4 4 8 ( 3 2 6 . 8 3 1 ) (25 ) 
G S Y İ H ' y a katkı (üretici fiyat.) 1 9 . 7 2 8 . 3 1 8 8 . 6 5 6 . 0 0 4 1 5 . 7 6 8 . 9 7 0 1 0 . 0 2 8 . 4 2 9 8 0 4 8 . 5 3 7 (1 .976 .892 ) (20 ) 
G S Y İ H ' y a katkı (alıcı fiyat.) 2 1 . 0 2 4 . 1 3 0 1 0 . 9 2 5 . 9 0 8 18 .065 .856 1 1 . 3 2 8 . 7 0 8 9 . 0 2 1 . 9 8 5 (2 .306 .723 ) (26 ) 
G S M H ' y e katkı (alıcı fiyat) 2 1 . 0 2 4 . 1 3 0 10 .925 .908 18 .065 .856 1 1 . 3 2 8 . 7 0 8 9 .021 .985 (2 .306 .723 ) (26) 
Zararlılık % 6 2 7 6 58 14 - -
Faaliyet kan veya (zarar ı ) Y T L ( 1 9 . 6 4 2 . 4 1 7 ) ( 3 1 . 0 0 0 . 9 2 4 ) ( 23 .514 .500 ) ( 5 . 726 .572 ) 6 .029 .738 1 1 . 7 5 6 . 3 1 0 2 0 5 
D ö n e m karı veya (zarar ı ) ( 18 .201 .810 ) ( 3 7 . 0 1 6 . 0 5 5 ) ( 23 .551 .536 ) (8 .067 .638 ) 2 5 . 1 2 8 . 6 2 7 3 3 . 1 9 6 . 2 6 5 4 1 1 
Bilanço zaran ( 65 .648 .623 ) ( 1 0 2 . 6 6 4 . 6 7 9 ) ( 36 .952 .771 ) ( 45 .020 .409 ) ( 19 .891 .782 ) 2 5 . 1 2 8 . 6 2 7 5 6 

N O T : 2 0 0 2 , 2 0 0 3 ve 2 0 0 4 yıllarına ait tutariar Yeni Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. 
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Etibank Genel Müdürlüğü'nün bir bağlı ortaklığı iken, 25.11.1993 tarih 93/35 sayılı 
Yüksek Planlama Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan KBİ A.Ş., 
24.11.1994 tarihinde yürürlüğe giren 4046 sayılı yasa kapsamında faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Şirketin özelleştirilmesi için 1995 ve 2000 yıllarında, 2003 yılında ise Eti Bakır A.Ş. ile birlikte 
özelleştirilmesi olmak üzere üç kez ihaleye çıkılmış, ancak bu ihalelerden bir sonuç 
alınamamıştır. 

2004 yılında ise, yine Eti Bakır A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesi için çıkılan ihale 
sonucunda ise, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararıyla, Eti 
Bakır A.Ş.'deki % 100 oranındaki İdare paylarının "Blok Satış" yöntemiyle, KBİ A.Ş.'ye ait 
Samsun İşletmesinin ise "Varlık Satış" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiş ve Samsun 
İzabe Tesisi ve bu tesisin bulunduğu toplam 1.079.505 m 2 arazi ile üzerindeki taşınmazlar en 
yüksek teklifi veren CE-KA firmasına satılmış olup, devir işlemleri 12.4.2004 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

Bilahare ekonomik rezervin bitmiş olması nedeniyle 2004/109 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararıyla Murgul İşletmesi'nin kapatılmasına karar verilmiş ise de, yine Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 2005/40 sayılı karanyla bu işletmenin varlık satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

Bunu takiben KBİ A.Ş.'ye ait maden sahalannın işletme hakkını ifade eden ruhsatları ile 
birlikte Murgul İşletmesi'nin ve Samsun'da yer alan arsaların "Satış" ve işletme bünyesinde yer 
alan Hidroelektrik Santrali (HES)'nin 36 yıl süreyle "İşletme Hakkı Devri" yöntemiyle 
özelleştirilmesi amacıyla çıkılan ihale sonucunda, 30.6.2006 tarih ve 2006/50 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Kararıyla, maden sahaları ruhsatları ile birlikte Murgul İşletmesinin ve 
Samsun'da yer alan arsaların en yüksek teklifi veren Eti Bakır A.Ş.'ye 37.600.000 ABD Dolan 
bedelle satılması ile birlikte Hidroelektrik Santrali (HES)'nin işletme hakkının devredilmesine 
karar verilmiş olup, satış sözleşmesi 6.7.2006 tarihinde, Hidroelektrik Santrali'nin İşletme Hakkı 
Devir Sözleşmesi ise 25.9.2006 tarihinde imzalanmıştır. 

Murgul İşletmesi'nin devriyle birlikte şirketin üretim faaliyeti sona ermiştir. 

Bu arada 2006/52 ve 2006/86 sayılı ÖYK kararlanyla, Murgul ilçesinde bulunan arazi ve 
arsalar, tespit edilen bedeller üzerinden Murgul Belediyesi ile Damar Beldesi Belediyesi'ne 
2006/67 sayılı ÖYK kararıyla ise 1.678.963 m2'lik taşınmaz ise "Çoruh Nehri Rehabilitasyon 
Projesi" çerçevesinde bedelsiz olarak Maliye Hazinesi'ne devredilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 13.3.2007 tarih ve 261 sayılı Başkanlık "01ur"u ile KBİ 
A.Ş.'ye ait Hidroelektrik Santralinin bulunduğu binanın yer aldığı Artvin ili, Murgul ilçesi 
sınırları içerisinde bulunan toplam 2.792,94 m 2 yüzölçümlü 1240 nolu parselin 837,88 YTL 
bedelle Sümer Holding A.Ş.'ye devredilmesine ve bu arazinin Sümer Holding tarafından da 
EÜAŞ'a bilabedel devredilmesine karar verilmiştir. 

Böylece işlevini tamamen yitirmiş olan KBİ A.Ş.'nin, hukuki varlığının sona erdirilmesi 
için, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22.6.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararıyla, tasfiye 
edilmesine ve tasfiye işlemlerinin Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. Şirketin 20.8.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tasfiye 
kararı kabul edilmiş ve bu karar 7.9.2007 tarihinde T. Ticaret Siciline tescil edilerek 12.9.2007 
tarihli T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 
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II. İDARİ BÜNYE : 

Ülke bakır ihtiyacının karşılanması amacıyla, 1968 yılında kurulan ve ana sözleşmesinin 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.5.1968 tarihli nüshasında yayınlanmasıyla tüzel kişilik 
kazanan Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 18.6.1984 tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK 
kapsamına girmiş ve Etibank Genel Müdürlüğü'nün (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 
bir bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Bilahare, 3291 sayılı yasa hükümlerine göre, şirketteki 
kamu hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla, 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu Kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na (Kamu Ortaklığı İdaresi) bağlanan şirketin 
bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 3291 sayılı yasayı iptal etmesi 
üzerine ise şirketin özelleştirme çalışmalarına ara verilmiş olup, 4046 sayılı yasanın 27.11.1994 
tarihinde yayımlanması ile de özelleştirme çalışmaları tekrar başlamıştır. 

Şirketin özelleştirilmesi amacıyla 1995, 2000 yıllarında KBİ A.Ş. olarak, 2003 yılında ise 
Eti Bakır A.Ş. ile birlikte özelleştirilmesi için çıkılan ihalelerden bir sonuç alınamamıştır. 

2004 yılında ise, Eti Bakır A.Ş. sermayesinde bulunan % 100 oranındaki Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı hisselerinin "Blok Satış" yöntemiyle, KBİ A.Ş.'ye ait Samsun İşletmesinin 
"Varlık Satışı" yöntemiyle birlikte özelleştirilmesini sağlamak amacıyla çıkılan ihale sonucunda, 
Eti Bakır A.Ş. hisselerinin ve KBİ A.Ş. Samsun İşletmesi'nin, en yüksek teklifi veren CE-KA 
firmasına satışı 2.4.2004 tarih ve 2004/23 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla 
onaylanmış ve satış sözleşmesi 12.4.2004 tarihinde imzalanmıştır. 

Ekonomik rezervin bitmiş olması nedeniyle 2004/109 sayılı ÖYK kararıyla kapatılmasına 
karar verilen Murgul İşletmesi'nin yine ÖYK'nın 2005/40 sayılı karanyla ise "Varlık Satışı" 
yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiş olup, bu işletme tekrar faaliyete başlamıştır. 

Bunu takiben çıkılan ihale sonucunda 30.6.2006 tarih ve 2006/50 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu kararıyla, Murgul İşletmesinin ve Samsun'da yer alan arsaların "Varlık Satışı" 
yöntemiyle, Murgul İşletmesinde yer alan Hidroelektrik Santrali'nin ise 36 yıl süreyle işletme 
hakkının devredilmesi suretiyle özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Murgul İşletmesine ait arazi ve arsalar ise ÖYK'nın 2006/52 ve 2006/86 sayılı kararları 
ile tespit edilen bedeller üzerinden Murgul Belediyesi ile Damar Beldesi Belediyesi'ne, 2006/67 
sayılı karan ile ise, 1.678.963 m 2 taşınmaz bedelsiz olarak Maliye Hazinesi'ne devredilmiştir. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 13.3.2007 tarih ve 261 sayılı Başkanlık "01ur"u ile KBİ A.Ş.'ye 
ait Hidroelektrik Santralinin bulunduğu binanın yer aldığı Artvin ili, Murgul ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan toplam 2.792,94 m 2 yüzölçümlü 1240 nolu parselin 837,88 YTL bedelle 
Sümer Holding A.Ş.'ye devredilmesine ve bu arazinin Sümer Holding tarafından da EÜAŞ'a 
bilabedel devredilmesine karar verilmiştir. 

Son olarak 22.6.2007 tarih ve 2007/42 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla, 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin tasfiye edilmesine ve tasfiye işlemlerini Şirket Yönetim 
Kurulu'nun yürütmesine karar verilmiştir. 20.8.2007 tarihinde Şirket merkezinde yapılan 
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tasfiye heyeti teşkil edilmiştir. Ancak, Şirketin özel kişi 
ortaklarından bazıları ile vekilleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın teklifi ile oluşan 
Başkanlık Divanı'nın, ortak olmayan kişilerden oluşamayacağı gerekçesiyle muhalefet şerhi 
koyarak, özel kişilere ait hisselerin özelleştirmeden önceki şirket mal varlığı değeri üzerinden 
ödenmesi hususunda dava haklarının saklı kaldığını belirten dilekçelerini Başkanlık Divanına 
vermişlerdir.Söz konusu bu dilekçeler tutanak ekinde yer almıştır. 
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Şirketin 2006 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul'u 24.4.2007 tarihinde 
şirket merkezinde yapılmıştır. 

Şirkette 2006 yılında 3 yönetim l'de denetim kurulu üyesi görev yapmış olup, dönem 
içerisinde yapılan 16 yönetim kurulu toplantısında, 40 idari, 14 mali, 3 ticari ve 6 teknik olmak 
üzere toplam 63 karar alınmıştır. 

Tasfiye sürecinde olan Şirkette 2006 yıl sonu itibariyle 2l ' i kapsam dışı personel, 19'u 
işçi olmak üzere toplam 40 personel bulunmakta olup, 2006 yılında tüm personele 16,6 milyon 
YTL harcama yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 
Şirketin 2006 yıl sonu itibariyle nominal sermayesi 100 milyon YTL olup, tamamı 

ödenmiştir. Aynı dönem itibariyle oluşan dönem karı sonucu öz kaynaklar önceki döneme göre 
% 36,6 oranında 21,1 milyon YTL artarak 78,8 milyon YTL olarak teşekkül etmiş olup bu artış 
satış hasılatındaki artıştan ve özelleştirme gelirlerinden alınan paydan kaynaklanmıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 
Şirketin Murgul İşletmesinde 2006 yılında 417,2 bin ton tuvönan cevher üretimi ve bu 

cevherlerin flotasyon tesislerinde zenginleştirilmesi sonucu 11,3 bin ton bakır konsantresi üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Dönem içerisinde 23 tonu yurtiçine ve 19,1 bin tonu yurtdışına olmak üzere toplam 19,1 
bin ton bakır konsantresi satılmış olup, bu satışlardan 27,7 milyon YTL satış hasılatı elde 
edilmiştir. Satış maliyetleri toplamının ise 21,7 milyon YTL olması sonucu 6 milyon YTL 
faaliyet karı oluşmuştur. 

V. YATIRIMLAR : 
Şirkette 2006 yılında herhangi bir yatırım programı bulunmadığından, yatırım harcaması 

da olmamıştır. 

VI. ÖNERİLER : 
Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 

kararlaştırılmıştır: 

1-Varlıklarının özelleştirilmesi sonucu faaliyetleri tamamen duran, ana sözleşmesinde 
kayıtlı amaç ve faaliyet konulan ortadan kalkan ve 22.6.2007 tarih ve 2007/42 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Karanyla tasfiyesine karar verilen Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin tasfiye 
işlemlerinin bir an önce sonuçlandırılması, 

2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

SONUÇ : 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 24.4.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul 

edilen 2006 yılı bilançosu ve 25.128.627,03 Yeni Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir 
tablosu 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 5.943.540,95 41.138.743,69 
B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düş.kar. 
C-Ticari alacaklar 6.810,85 343,15 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 6.968,13 2.900,78 24.818,58 20.751,23 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.067,35) (4.067,35) 

E-Stoklar 7.775.623,88 944,21 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gel.tahak. 95.933,42 130.349,80 
H-Diğer dönen varlıklar 1.016.518,13 1.790.433,07 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 14.841.328,01 43.081.565,15 
n-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 7.122.415,65 41.299.619,07 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 
1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy.değer düş.karş.(-) 
3-İştirakler 
4-tştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5-tştirakler serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taah.(-) 
8-Bağlı ort.serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 48.583.439,82 398.024,82 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 229.989.127,44 1.068.799,17 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (181.405.687,62) (670.774,35) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 27.029,32 5.995,81 
1-Maddi olmayan duran var.(brüt) 2.426.740,53 25.638,29 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (2.399.711,21) (19.642,48) 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tükenmeye tabi var.(brüt) 23.608.908,66 
2-Birikmiş tükenme payları (-) 23.608.908,66 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel.tahak. 4.700,00 37.138,64 
H-Diğer duran varlıklar 115.778,70 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI 55.853.363,49 41.740.778,34 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 70.694.691,50 84.822.343,49 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 922.227,57 34.336,83 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

I-Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 

235.889,81 

2.389.549,83 

14.571,84 

2.427,38 
E-Yıllara yaygın inşaat ve ona.hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıkları 

I -Dön.kan ver.ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dön.kar.peş.öde.ver.ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 

354.861,37 67.245,50 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gelecek aylara ait gel.ve gid.tahak. 705.365,65 124.423,34 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYN.TOP. 4.607.894,23 243.004,89 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK. 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
62,94 62,94 

C-Diğer borçlar 
1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuk. 

7.901.291,00 
482.716,59 

8.384.007,59 
1.404.689,08 

343.232,81 

1.747.921,89 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
U Z U N VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI 8.384.070,53 1.747.984,83 

III-ÖZ K A Y N A K L A R 
A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 100.000.000,00 
100.000.000,00 

100.000.000,00 
100.000.000,00 

2-ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltme olumlu fark hesabı 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
3 -MDV yeniden değerleme artışları 
4-İştirakler yeniden değerleme artışları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1 -Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

1.606.811,56 

1.116.324,36 

2.723.135,92 
1.606.811,56 

1.116.324,36 

2.723.135,92 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 
F-Dönem net karı veya (zararı) 

(36.952.771,21) 
(8.067.637,97) 

(45.020.409,18) 
25.128.627,03 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 57.702.726,74 82.831.353,77 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 70.694.691,50 84.822.343,49 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

14.043.563,08 

14.043.563,08 

14.111.129,41 

27.742.997,58 

27.742.997,58 

16.079.526,72 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(67.566,33) 11.663.470,86 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

5.659.005,79 5.633.733,19 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(5.726.572,12) 6.029.737,67 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

1.500.536,52 

1.836.891,94 

1.036.183,98 

3.654.892,41 

1.779.794,28 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(7.099.111,52) 7.904.835,80 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

3.074.652,63 

4.043.179,08 

19.788.457,37 

2.564.666,14 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

(8.067.637,97) 25.128.627,03 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-) 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER Y A S A L YÜKÜMLÜLÜK 
KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM N E T KARI VEYA ZARARI (-) (8.067.637,97) 25.128.627.03 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 44 
İLLER BANKASI'NIN 2006 YILINA AİT HESAP VE 

İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

İller Bankası'nın 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama 
Yılının 15/05/2008 tarihli 20'nci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına 
alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan 
Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında 
Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I - TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluş Kanunu: 
İller Bankası; 13.6.1945 tarih, 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve Kanun'da 

değişiklik yapan 30.11.1989 tarih ve 3590 sayılı Kanun gereğince hazırlanarak 9.3.1990 
tarihinde yürürlüğe giren İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

İller Bankası'nın yeniden yapılandırılması, kendisinden beklenen görevleri gereği gibi 
ifa edebilmesi ve ihtiyaç sahibi kuruluşların beklentilerinin karşılanarak onlara finansman ve 
danışmanlık hizmeti verecek özerk bir kuruluş haline getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 
13.06.1945 tarih ve 4759 sayılı Kanunun yerine geçecek yeni İller Bankası Anonim Şirketi 
kanun tasansı hazırlanmış ve Başbakanlık nezdinde ilgili kuruluş temsilcileri ile beraber 
müzakere edilerek sonuçlandırılmış olup, TBMM Komisyonlarında görüşülmesi ve son 
haline getirilmesine çalışılmaktadır. 

2- Bankanın amacı ve faaliyet konuları: 
İller Bankası; 4759 sayılı Kanun ve bu kanuna göre hazırlanıp, 09.03.1990 tarih ve 

20456 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "İller Bankası Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği"ne göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu Kanun ve yönetmelikle; banka 
merkez ve taşra teşkilatının kuruluş, çalışma, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Buna göre Banka'nın görevleri; 

-Ortak İdarelerin kendi kanunları gereğince yapmaya yetkili bulundukları mahalli 
kamu hizmetleriyle ilgili tesisler, alt ve üst yapılar ve diğer işlerin yapılmasını kolaylaştırmak, 
şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleşmesini 
desteklemek amacıyla bu idarelere, bu yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre kredi 
sağlamak, bu konularda kurulmuş ve kurulacak olan fonlardan tahsis yapmak, 
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-Bakanlık Kuruluş Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere ortak idarelerin istemleri 
halinde harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, bu idarelerin vücuda 
getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkan olmayan veya Banka 
tarafından toplu olarak yaptırılmasında fayda bulunan, içme suyu, kanalizasyon, arıtma ve 
sondaj işleri gibi alt ve üst yapı tesislerinden beşer yıllık kalkınma planlan esas alınarak 
hazırlanan Banka yıllık yatırım programlarına girenleri yapmak veya yaptırmak, 

-İmkanlara göre, ortak idarelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlannın program dışı 
işlerini istemleri halinde ve finansmanı bu idarelerce karşılanmak üzere yapmak veya 
yaptırmak, 

-Bankadan alınan kredilerle yapılacak işlerinden yapım ve denetlemeleri Bakanlığa 
verilmiş olanlar dışında kalanların, isteme ve imkana göre teknik kontrol ve denetlemesini 
üzerine almak, 

-Ortak idareler için gerekli olan her türlü makine, araç, gereç, malzeme ve eşyadan 
temin edebileceklerini bu idarelere istemleri halinde satmak veya kiralamak, 

-Ortak idarelerin Banka aracılığıyla sigorta ettirmek isteyecekleri her türlü araç, gereç 
ve diğer menkuller ile gayrimenkul mallarını sigorta ettirmek, 

-Yukarıda yazılı görevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzemeyi temin etmek, 
Bankanın görevlerini yerine getirebilmek için gerekli tesisleri doğrudan doğruya kurmak ve 
kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara gerekirse iştirak etmek, 

-Ortak idarelerin ve diğer kurum ve kuruluşların istemleri halinde bunların ve ayrıca 
kanunlarla kurulmuş fonlardan Bankaya aktarılacak olanlann veznedarlık hizmetlerini 
yapmak, 

-Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

şeklinde sıralanmaktadır. 

Banka, ayrıca; 2380 sayılı kanun gereği genel bütçe vergi hasılatından bünyesine 
aktanlan payların belediyelere ve özel idarelere dağıtılması görevini de yerine getirmektedir. 

4759 sayılı İller Bankası Kanunu'nun 3822 sayılı Kanunla değişik 19. maddesine göre, 
Bankanın net kannın % 55'i, kalkınmalarına yardımcı olmak üzere, her yıl belirli sayıdaki 
köylere dağıtılmaktadır. 

Ancak; Bankanın kuruluş kanunu günün şartlanna göre yeniden hazırlanıp, daha iyi 
hizmet verilebilmesi için yeniden düzenlenmiş ve çıkarılma aşamasındadır. Bu uygulama ile 
İller Bankası daha verimli ve modern bir kuruluş olma yolundadır. 

3- Toplu Bilgiler: 

İller Bankası'nın son 5 yıllık faaliyet sonuçlanna ilişkin verilerden seçilerek 
hazırlanmış olan toplu bilgiler ve bunlardan 2005 ile 2006 dönemlerine ait olanların 
karşılaştırmalı durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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T o p l u Bilgiler (*) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2 0 0 6 
Son iki 

yıl farkı 
Artış Son iki 

yıl farkı 
A z a h ş % 

Esas Sermaye Bin YTL 900 .000 900.000 3 .000.000 3 .000.000 3 .000.000 - -
Ödenmiş Sermaye 406 .814 749.339 1.092.255 1.546.422 2 .175 .430 629 .008 40,7 

Özkaynaklar 1.035.889 1.600.961 2.167.705 2 .743.158 3 .427.408 684 .250 24,9 

Yabancı Kaynaklar 301.045 214.544 847.334 903.795 9 8 3 . 7 1 9 79 .924 8,8 

Verilen Faizler " 87 20 14 -
Maddi Duran Varlıklar 133.612 102.659 194.343 103.789 100.723 (3.066) (2,9) 

Birikmiş Amortismanlar 66.446 76.753 88.036 88.439 88.384 (55) (0,6) 

Yatınmlar İçin Yapılan Nakdi Ödemeler Bin YTL 359.204 484 .262 424 .358 528.797 540.245 11.448 2,1 

Yat ınmlann Gerçekleşme Oranı (nakdi) % 75,8 77,2 71,3 88,1 89,7 1,6 1,8 

İştiraklere Ödenen Sermaye Bin YTL 7.763 9.047 11.897 11.897 8.661 (3 .236) (27,2) 

Dönemine İlişkin İştirakler Kar Payı YTL 173.833 12.125 - 10.557 10.557 100 

Belediye sayısı Adet 3.215 3.215 3.225 3.225 3.225 - -

Krediler 

Fonksiyonel Krediler Bin YTL 1.204.451 1.641.319 2 .136 .172 2.712.067 3 .432 .130 720.063 26,6 

Fonksiyonel Olmayan Krediler » 8.061 8.914 9.212 9.277 11.237 1.960 21,1 

Teminat ve Kefalet Mektuplan " 29.878 3.853 7.629 10.793 95.504 84.711 784 ,9 

Memur (ortalama) Kişi 3.006 2.818 2.718 2.651 2.611 (40) (6,1) 

İşçi (ortalama) " 824 795 780 724 680 (44) (6,1) 

Cari Yıla İlişkin Memurlar İçin Yapılan 

Tüm Ödemeler Bin YTL 43 .016 50 .489 54.021 57.961 66.951 (8 .990) (15,5) 

Cari Yıla İlişkin Memurlar İçin Kişi 

Başına Aylık Oratalama Gider YTL 1.100 1.500 1.656 1.821 2.117 296 16,3 

Cari Yıla İlişkin İşçiler İçin Yapılan 

Tüm Ödemeler Bin YTL 13.181 19.691 21.738 27 .224 22.489 (4 .735) (17,4) 

Cari Yıla İlişkin İşçiler İçin Kişi 

Başına Aylık Oratalama Gider YTL 1.180 2.100 2.322 3.134 4.025 891 28,4 

Personel İçin Yapılan Tüm Giderler Bin YTL 56.239 70.269 75.837 85.266 89.109 3.843 4,5 

Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Bin YTL 791.988 115.715 6.381 58.620 60 .316 1.696 2,9 

Tahakkuk Eden Vergiler 88.953 119.153 9.949 62.615 64 .489 1.874 2,9 

GSYİH'ya Katkı (Üretici Fiyatlanyla) 88 .990 95.043 104.182 268 .768 335 .220 66 .452 24,7 

GSYİH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlanyla) 90 .826 98.481 107.845 272 .762 339.393 66.631 24,4 

GSMH'ya Katkı (Alıcı Fiyatlanyla) 90.791 98.464 107.842 272 .762 339.383 66.621 24,4 

Mali Karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 43,2 17,3 0,3 6,5 6,4 (0,1) (2,0) 

Ekonomik karlılık % 26,7 15,3 0,2 4,9 4,9 - -
D ö n e m Kan (Vergi öncesi) Bin YTL 358.077 276.575 6.535 177.717 217 .984 40 .267 22,7 

Bilanço Kan veya Zaran (1 .914.794) (1 .755.848) 154 121.290 157.059 35 .769 29,5 

* 2002 ile 2004 yıllanna ilişkin değerler YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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II - İDARİ BÜNYE 

1 - Mevzuat: 
Belediyeler Bankası'nın bir devamı olarak 1945 yılında kurulan İller Bankası 

faaliyetlerini 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre 
sürdürmektedir. 

4759 sayılı Kuruluş Kanununun 1. maddesinde, Banka'nın amacı; İl Özel İdareleriyle 
belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle, adı geçen idarelere bağlı, 
tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ve katma bütçeli idareye kurumların imar işleriyle ilgili 
konularla uğraşmak olarak belirtilmiştir. 

İller Bankası'nın mevduat toplama ve bulundurma yetkisi olmamakla birlikte; kendi 
kanununda saklı tutulan hususlar hariç 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na tabidir. 

Banka personeli özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, işçi personel ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
Genel Kadro ve Usulü hakkındaki Kanun ve İş Kanunu'na tabi bulunmaktadır. 

2 - Teşkilat yapısı: 

İller Bankası teşkilatı; merkez teşkilatını meydana getiren Yönetim Kurulu ve Genel 
Müdürlük, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürleri ile taşra teşkilatını oluşturan Bölge 
Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

İller Bankası Kanunu'na göre, Genel Kurul baş harflerine göre 3 eşit gruba ayrılan 
illerin birinci grupta İl Genel Meclisince, ikinci grupta Belediye Meclisince, üçüncü grupta ise 
Köy İhtiyar Meclisince kendi üyeleri arasından seçilip gönderilen birer üye ile, İçişleri, Milli 
Eğitim, Tarım ve Köy İşleri, Bayındırlık ve İskân, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve 
Hazine Müsteşarlığını temsil etmek üzere gönderilecek birer temsilciden oluşmaktadır. 

Banka işlemlerini denetleyen iki denetçiden biri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, diğeri 
de Banka Genel Kurulu tarafından birer yıl için seçilmektedir. 

Genel Müdürlük, yapılan işlemlerin özelliklerine göre 16 Daire Başkanlığı ve Teknik 
Danışma Kurulu ile Savunma Uzmanlığı ve Şube Müdürlüklerinden meydana gelmiştir. 

Banka'nın taşra teşkilatı ise, 18 Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. Bölge 
Müdürlüğü olan iller; İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Konya, Ankara, Adana, 
Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum, Sivas, Samsun, Trabzon, 
Kastamonu'dur. 

Banka'nın mevduat toplama yetkisi ve şube teşkilatı bulunmamaktadır. 

3 - Karar organı: 

Banka'nın karar organı Yönetim Kurulu olup, 1 Başkan ve 4 Üye olmak üzere 5 
kişiden oluşmaktadır. 

Bankanın Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinden 3'ü Bayındırlık ve İskân Bakanı, l 'i Maliye Bakanı 
tarafından önerilip, Başbakan, Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanının imzalarını 
taşıyan müşterek Kararname ile atanmaktadır. 
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4 - Personel durumu: 

Bankada, 2006 yılında 2.61 l'i memur, 680'i işçi olmak üzere ortalama 3.291 personel 
çalışmıştır. Bu sayı geçen yıl gerçekleşen ortalamadan 84 kişi daha noksandır. Bankada norm 
kadro çalışması yapılmış olmakla birlikte, yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle 
uygulamaya konulamamıştır 

Banka'da toplam personel için yapılan harcama bir önceki yıla göre 3.148.201 YTL 
artarak 89.051.540 YTL'ye yükselmiş olup; bunun 66.534.160 YTL'si memurlara, 
22.489.380 YTL'si işçilere, 28.000 YTL'si ise Denetçilere yapılmıştır. Kişi başına ayda düşen 
harcama toplamı memurlarda 2,117 YTL, işçilerde 4.025 YTL olarak gerçekleşmiştir. 
İşçilerde ücret artışı ortalama %28,4, memurlarda %16,2 olmuştur. 

III - MALİ BÜNYE: 

İller Bankası'nın sadeleştirilmiş bilançosuna göre varlık ve kaynaklarının toplamı 
2005 yılma göre % 20,0 oranında 764.174 bin YTL artarak 4.411.127 bin YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Kaynaklar toplamı 4.411.127 bin YTL'nin; % 22,3 oranında 983.719 bin YTL'si 
yabancı kaynaklara, % 77,7 oranında 3.427.408 bin YTL'si öz kaynaklara aittir. Öz 
Kaynakların 2.175.430 bin YTL'si ödenmiş sermayeye, 876.706 bin YTL'si ödenmiş 
sermayenin enflasyon muhasebesine göre düzenlemede oluşan sermaye yedeklerine, 218.213 
bin YTL'si kar yedeklerine, 159.675 bin YTL'si de dönem net karından öz kaynaklarda 
kalacak tutara ait bulunmaktadır. 

Varlıklar toplamı 4.411.127 bin YTL'nin; % 24,2 oranında 1.068.564 bin YTL'si hazır 
değerler ve kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere, % 75,8 oranında 3.342.563 bin YTL'si 
de bağlı değerler ve uzun sürede paraya çevrilebilir değerlere ait bulunmaktadır. 

Bankanın 2006 yılı dönem karı 217.984 bin YTL olup bu tutardan 58.309 bin YTL 
kanuni yükümlülük paylan düşüldüğünde, kuruluşun net karı 159.675 bin YTL olarak 
gerçekleşmektedir. 

Bu verilere göre bankanın mali karlılık oranı 2006 yılı sonuçlanna göre (öz kaynaklar 
yönünde) %6,4 olmuştur. Bu oran cari faiz hadlerinin çok altında gerçekleşmiştir. Ekonomik 
karlılık ise % 4,9 olmuştur. 

IV - İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

1 - Alımlar: 

Banka'nın faaliyet alanına giren içme suyu, kanalizasyon, plan, proje, harita, yapı 
tesisleri ve sondaj gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde ana unsurlardan birisi de, bu işler 
için gerekli olan makine, alet, araç ve gereçler ile diğer malzemenin tedariki kuruluşun alım 
faaliyetlerini oluşturmaktadır. 

01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 62 nci maddesi 
(c) bendi ile getirilen hüküm çerçevesinde, belirtilen tarihten sonra yapılan içme suyu ve 
kanalizasyon inşaatı ihalelerinde kullanılacak boru ve ek parçaları müteahhit tarafından temin 
edilmektedir. Banka sadece 01.01.2003 tarihinden önce ihalesi yapılmış ve devam eden işler 
için boru ve ek parça teminine gitmektedir. 01.01.2003 tarihinden sonra ihale edilen işler için 
malzeme teminine gidilmemesi ve devam eden işlerin gerek ödenek yetersizlikleri gerekse 
işlerin tamamlanması nedeniyle giderek azalması sonucu Bankanın malzeme alım tutan geçen 
yıllara göre önemli oranda azalmıştır. 
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Son yıllarda banka, malzemelerin alımı ve belediyelere tahsisi ile bunların stok ve 
sevkiyatında meydana gelen sıkıntılar nedeniyle, malzeme alımları için kredi verme 
uygulamasına geçmiştir. 

İller Bankası'nın 2006 yılında gerçekleşen mal alım tutarlan geçen yıla göre %9,5 
oranında 1.431 bin YTL azalarak 14.580 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Banka yatırım programında bulunan işler nedeniyle 2006 yılı içerisinde içme suyu 
sektörü için 2.415,8 bin YTL, kanalizasyon sektörü için 7.064,6 bin YTL olmak üzere toplam 
9.480,5 YTL'lik malzeme alımı ile Genel Müdürlük merkez birimleri ve bölgelerin ihtiyacı 
için, müsaadeli olarak çeşitli birimlerce kullanılmak üzere 5.099 bin YTL'lik çeşitli döşeme 
ve demirbaş alımı gerçekleştirilmiştir. Belirtilen alımların tamamı yurt içi alımlar olup, cari 
yılda Banka'nın yurt dışı alımlan yoktur. 

Diğer yandan Belediyelere malzeme alımları için 235.279 bin YTL kredi 
kullandırılmıştır. Söz konusu krediler Belediyelerin ihtiyacı olan malzeme, makine, araç ve 
gereçler için kullandırılmıştır. 

2- Fonlar: 

02.02.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2380 sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun'un 2. maddesi ile genel bütçe 
vergi gelirleri hasılatından ayrılan ve Bankaya intikal eden payların, aynı maddede belirtilen 
sürede ilgili kuruluşlara gönderilmesi görevi İller Bankası'na verilmiştir. 

2380 sayılı Kanun ve 09.05.1984 tarihli 3004 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi ile 
değişik 1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından belediye ve il özel 
idarelerine verilecek olan oranlar ve bu meblağlann ilgili kurumlara verilme esas ve usulleri 
yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yasa değişikliği ile Belediyeler Fonu ve Mahalli İdareler 
Fonu teşkil edilmiştir. Ancak 03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkındaki Karar'ın 3 üncü maddesi ile 
bu fonlar bütçe içine alınmış ve daha önce % 9,25 olan belediyeler payı % 6'ya indirilirken 
% 1,7 olan il özel idareleri payı da % 1,12'ye indirilmiştir. Yasayla bu payların 2 nci madde 
hükümlerine göre aylık olarak hesaplanacağı, tahsil edilen ayı müteakip ay sonuna kadar İller 
Bankası'na yatınlacağı ve belirli esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlanna intikal 
ettirileceği düzenlenmiştir. 

İller Bankası'na intikal ettirilen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatlarının % 6'sı 
oranındaki belediyeler paylannın (Büyükşehir belediye sınırlan içerisindeki ilçe 
belediyelerine ait) % 35'inin, 55216 sayılı Kanun'un 23/a maddesi ve bu maddeye dayalı 
olarak çıkartılan Bakanlar Kurulu Karan ile büyük şehir belediyelerine verileceği 
düzenlenmiştir. 

2006 yılında, bir önceki yıldan devreden 567.526 bin YTL ile 2006 yılı genel bütçe 
vergi tahsilatından sağlanan 6.247.571 bin YTL olmak üzere toplam 6.815.097 bin YTL'den 
6.171.950 bin YTL'si belediyeler payı olarak 3225 ilgili belediye için tahakkuk ettirilmiş 
aynı yıl içinde 4.975.051 bin YTL'si belediyelere gönderilmiş ve 643.147 bin YTL'si de 
müteakip yıla devretmiştir 

Belediye payları 2006 yılında; önceki yıla nazaran %18 oranında 960 milyon YTL 
artarak 6.247.571 bin YTL'ye ulaşmıştır. Bu miktarlardan 1,2 milyar YTL'si belediyelerin 
borçlarına karşılık mahsup edilerek kalan 4,9 milyar YTL'si nakit olarak ödenmiş, 643,1 
milyon YTL'si de müteakip yıla devretmiştir. 
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3- Mevduat ve Bankacılık İşlemleri: 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Banka'ya muhatap 19.11.1990 tarih, 52440 
sayılı yazısı ile İller Bankası'nın kalkınma yatırım bankası statüsünde olduğu bildirildiğinden, 
bu tarihten itibaren bankaca mevduat kabul edilmediği gibi evvelce toplanan mevduat da 
tasfiye edilmiştir. 

Mevduat kabul etmeyen ve şubesi olmayan Banka, tüzüğünde izin verilenler dışında 
kalan ticari bankacılık işlemleri ile de uğraşmamaktadır. 

4- Krediler: 

2006 yılında Bankanın kullandırdığı nakdi krediler % 26.5 oranında 722.023 bin YTL 
artarak 3.443.367 YTL'ye, gayrinakdi krediler (teminatlar ve kefalet mektupları) % 784,9 
oranında 84.711 bin YTL artarak 95.504 bin YTL'ye yükselmiştir. 

2006 yıl sonu itibariyle 3.443.367 bin YTL'lik nakdi kredilerin; %99,7'si oranında 
3.432.130 bin YTL'si ihtisas kredilerine, %0,3'ü oranındaki 11.237 bin YTL'si de ihtisas dışı 
kredilere aittir. 

İhtisas dışı kredilerin tamamı Bankalar Kanunu uyarınca, Banka personeline 5 maaş 
tutannda verilen kredilerden oluşmaktadır. 

Mahalli idarelere açılan 3.432.130 bin YTL tutarındaki kredinin 2.519.265 bin YTL 
tutarındaki kısmı yatırım harcamalan, 192.802 bin YTL tutarındaki kısmı kısa vadeli 
finansman ihtiyaçlan ile ilgilidir. 

İller Bankası'nın gayri nakdi kredi riskini oluşturan teminat ve kefalet mektupları 
tutarı 31.12.2006 tarihi itibariyle 95.504 bin YTL'dir. 

V - YATIRIMLAR: 

13.06.1945 tarihinde 4759 sayılı yasa ile kurulan İller Bankası "Mahalli idarelerin ve 
bu idarelerin kuracaklan birliklerin ve bağlı idare kurumlannın yapacaklan kamu 
hizmetleriyle tesisleri, yapıları ve diğer işleri vücuda getirmelerini kolaylaştırmak, bu idare ve 
kurumların istemleri üzerine harita, plan, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve 
kurumaların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yapılmasına imkan olmayan 
veya Banka tarafından toplu olarak yaptınlmasında fayda bulunanları, yatırım programlan 
içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım 
programında yer alan işlerden hibe ve fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanlan, 
Banka eliyle yapmak veya yaptırmak" görevlerini yüklenmiş bir kuruluştur. 

İller Bankası; il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelere bağlı kuruluşlar ile mahalli 
idare birliklerinin, mahalli müşterek nitelikteki hizmetleri ve yatınm faaliyetleri ile ilgili 
konularda görev yapmak, alt ve üstyapı projelerine finansman sağlamak, danışmanlık hizmeti 
vermek, her türlü ihtiyaçlanna uygun proje geliştirmek ve kredi temin etmek amacı ile tüzel 
kişiliği haiz olup Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak görev yapan bir 
kurumdur. 

Banka bu görevleri yerine getirebilmek için, yıllık programlan ile tespit edilen 
yatırım projelerinin finansmanını sağlamakta ve etüt safhasından başlayarak yapımlannı 
gerçekleştirmektedir. 

Belediyeler tarafından Banka'ya sunulan yatırım teklifleri, Banka tarafından 
değerlendirilmekte, yıllık olarak hazırlanan yatınm programı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı'nın onayını takiben DPT'ye gönderilmektedir. Projelerin Resmi Gazetede 
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yayımlanmasını müteakip uygulamaya geçilmektedir. Her yıl Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve Bankayı da ilgilendiren yatırımlar, sayılan 18 olan Bölge Müdürlükleri 
tarafından yürütülmektedir. 

Banka 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu'na tabi olup, yatınm programında yer alan işlerin ihalelerini; söz konusu yasalar ve 
bu yasalara dayanılarak çıkartılmış bulunan yönetmelikler doğrultusunda, merkezde ve ilgili 
bölge müdürlüklerinde gerçekleştirmektedir. 

Bankanın temel yatırımları, harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon ve yapı 
sektörlerinden oluşmaktadır. 

Bankanın 2006 yılı çalışmalarının sektörler itibariyle ödenek ve nakdi gerçekleşme 
durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

2006 Yıh 
Nakdi 
gerçek 
leşme 

% 

Sektörler itibariyle Yatırımlar 

İş adedi 
Ödeneğin son 

durumu 
Bin YTL 

Nakdi ödeme 

Bin YTL 

Nakdi 
gerçek 
leşme 

% 

A-DKH Sektörü 

-Harita 501 32.400 36.714 113,31 

- Ycrleşme-Şehirleşme 96 4.500 3.566 79,24 

-İçme suyu 112 136.000 99.783 73,37 

-Kanalizasyon 169 400.000 371.127 92,78 

Toplam(A) 866 572.900 511.190 89,67 
B-Yapı işleri 

a)İmalat sanayii 4 1.100 415 37,74 

l)Gıda 4 415 

b)Bclediyc Hizmetleri 55 28.000 28.640 

1) Belediye Yapıları 

2) Katı Atık Projeleri 

3) Jeotermal Enerji 

17 

26 

10 

14.500 

7.000 

4.000 

23.497 

2.383 

23 

162,05 

34,05 

0,6 

4) Jeoteknik Araştırma 

5) Bilgisayar 

1 

1 

500 

2.000 2.736 136,81 

Toplam (B) 59 29.100 29.055 74,25 
Genel Toplam(A+B) 925 602.000 540.245 89,74 

Bankanın 2006 yılında Yüksek Planlama Kurulu'nca 602 milyon YTL olarak 
belirlenmiş olan Yatınm Programı ile yaptığı 540,2 milyon YTL Yatırım harcamalarının 
499,3 milyon YTL'si Banka özkaynaklanndan, 40,3 milyon YTL'si Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesine konulan ve Bankaya aktarılan ödenek tertibinden, 0,7 milyon YTL'si 
Dünya Bankasından sağlanan dış krediden karşılanmış olup, revize Yatırım Programına göre 
yatırım harcamalannda % 89,74 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

İçme suyu yatırımlannda nakdi gerçekleşme %73,37 oranında iken, kanalizasyon 
yatırımlarında bu gerçekleşme %92,78, yapı işleri sektöründe ortalama %37,74, Belediye 
Hizmetlerinde ise %102 oranında olmuştur. Son yıllarda kanalizasyon sektörü yatırımlanna 
yapılan harcama en fazla olma özelliğini 2006 yılında da korumuştur. 
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Banka bünyesinde son yıllarda yapılan çalışmalarla, karşılaşılan sorunlann üstesinden 
gelmek ve hizmet vermeye devam edebilmek amacıyla Bankada yapısal değişiklikler 
yapılmaya başlanmıştır. İlk uygulama olarak İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve 
buna paralel olarak, Genel Kredi Sözleşmesi, Yetki Belgesi, Mal Alımlan Denetim ve Kabul 
Esasları yeniden düzenlenerek, 01.01.2004 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. Bu 
düzenlemelerin bir devamı olarak 18.03.2004 tarihli 25406 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile de; İller Bankasınca 
yaptın lan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi yerel yönetimlerce 
yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, her türlü yapım, bakım ve onanm 
işlerinin sözleşme ve eklerine uygun olarak denetlenmesinde uyulacak, usul ve esaslar 
belirlenmiştir. 

VI - BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 
İller Bankası'nın 2006 yılı sonu itibariyle; 1 bağlı ortaklığı 2'si denetim içi, 4'ü 

denetim dışı olmak üzere 6 şirkette iştiraki bulunmaktadır. 

Bağlı ortaklık olan Doğusan Boru San. ve Tic. A.Ş. 2002 yılına kadar iştirak olduğu 
halde 2002 yılı içinde yapılan sermaye artırımı ile bağlı ortaklık haline getirilmiştir. 11,2 
milyon YTL ödenmiş sermayesi bulunan şirketin, ödenmiş sermayesinin 7,1 milyon YTL'si 
İller Bankası'na aittir. 1997 yılından bu yana zarar eden şirket, 2006 yılı faaliyet dönemini de 
1,2 milyon YTL zarar ile kapatmıştır. 

Şirketin 2006 yılı hesaplannın görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısında, 
şirketin Özelleştirme İdaresi'ne devrine ilişkin tavsiye kararı alınmış, bu karar doğrultusunda, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.07.2007 tarih ve 2007/49 sayılı kararı ile bankanın 
Doğusan A.Ş.'deki hisseleri özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Yönetim 
Kurulu'nun 23.08.2007 tarih ve 36-356 sayılı karan gereğince, şirkette bulunan Banka 
hisseleri 31.08.2007 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'na devredilmiştir. 

İştiraklerden Emlak Konut A.Ş. ve T. Kalkınma Bankası A.Ş. denetim içi iştirakler 
olup, Yüksek Denetleme Kurulu'nca ayrıca denetim raporu hazırlanmaktadır. 

T.C. Merkez Bankası, Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş., Mardin Boru San. ve Tic. A.Ş. 
ile İller Bankası Tüketim Kooperatifi denetim dışındadırlar. 

Banka iştirakleri, inşaat plastik boru, beton sanayi ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 
alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Bankanın iştiraklerine tahsis etmiş olduğu kaynaklar 2006 yılı sonu itibariyle, 2,8 
milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

İller Bankası iştiraklerine 2,8 milyon YTL taahhütte bulunmuş ve tamamını ödemiştir. 
Bankanın iştirakleri 2006 yılında 166,1 milyon YTL kar elde etmiş, bankaya isabet 

eden temettü tutarı ise 10,6 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

VII - ÖNERİLER 
Aşağıdaki önerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 

kararlaştırılmıştır: 

1-İller Bankası'nın, görev alanının ve görevlerinin günün şartlarına göre yeniden 
belirlenmesi suretiyle kendisine kaynak yaratabilen dinamik bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla 4759 sayılı Kuruluş Kanunu'nun, başlatılan stratejik planlama çalışmaları 
doğrultusunda değiştirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması, 

2-Kredilerle ilgili olarak; 
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-Mahalli idarelere kullandırılan kredilerin ödeme güçlerinin üzerine çıkmamasına özen 
gösterilmesi, 

-Öz kaynak yitirilişine neden olunmaması ve kredi tahsilatının zamanında yapılması 
bakımından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda 
belirlenen, belediye paylarından tahsil edilecek tutarın sınırlandırılması uygulamasının banka 
lehine düzeltilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması, 

-İller Bankası'nın belediyelerin altyapı yatırımlarının finansmanının karşılanmasındaki 
güçlükler dikkate alınarak; belediyelerin borçlarına karşılık yapılacak mahsuplann kesintisiz 
olarak sürdürülmesi, 

-Bankanın öz kaynaklarından verilen kredilerin faiz oranları belirlenirken; bankanın 
kaynak maliyeti altında olmamak üzere verilen kredinin niteliği, enflasyon haddi ve banka 
imkanları arasında yeterli ilişki kurulması ve kredi faizlerinin bankaya getirişi olacak şekilde 
belirlenmesine dikkat edilmesi, 

3 - Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

SONUÇ: 

İller Bankası'nın 04.04.2007 tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2006 yılı 
bilançosu ve 217.984.000 Yeni Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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İller Bankası 
2006 Y ı h Bilançosu (Aktif Kısmı) 

(Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bin 

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 
31/12/2006 31/12/2005 

TP YP Toplam TP YP Toplam 
367 367 233 233 

801.178 7 801.185 755.864 755.864 
21.150 21.150 
21.150 21.150 

2.725 2.725 2.852 2.852 

2.725 2.725 2.852 2.852 
3.440.755 2.612 3.443.367 2.721.343 2.721.343 
3.440.755 2.612 3.443.367 2.721.343 

1 
2.721.343 

1 
1 

8.661 8.661 11.897 11.897 

8.661 

8.661 

8.661 

8.661 

11.897 

11.897 

11.897 

11.897 
9.432 9.432 20.674 20.674 

9.432 9.432 20.674 20.674 

100.723 100.723 103.789 103.789 
2.271 2.271 3.060 3.060 

2.271 2.271 3.060 3.060 

33.386 33386 33.634 33.634 
29.026 

4.360 
29.026 
4.36U 

31.441 
2.193 

31.441 
2.193 

21.246 21.246 25.224 25.224 
4.441.894 2.619 4.444.513 3.678.570 3.678.570 

AKTİF KALEMLER 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

2.3 
III. 
IV. 
4.1 
4.2 
4.3 
V 

5.1 
5.2 
5.3 
VI 
6.1 
6.2 
6.3 

V I I 

VIII 
8.1 
8.2 
IX 
9.1 
9.2 

9.2.1 

9.2 . : 
X 

10.1 
10.2 
XI 

11.1 
I I 

11.2.1 
11.2.2 

XII 
12.1 
12.2 
12.: 
12.̂  

XIII 
13.1 
13 
13.3 

XIV. 
XV 
15.1 
ıs.; 

XVI 
16.1 
16.; 

XVII 
XVIII 

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 
H J G E R Ç E Ğ E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 
Diğer Menkul Değerler 
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandınlan FV 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 
Diğer Menkul Değerler 
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 
BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Diğer Menkul Değerler 
KREDİLER 
Krediler 

Takipteki Krediler 
Özel Karşılıklar (-) 
FAKTORİNG ALACAKLARI 
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 
Devlet Borçlanma Senetleri 
Diğer Menkul Değerler 
İŞTİRAKLER (Net) 

Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 
Konsolide Edilmeyenler 
Mali İştirakler 
Mali Olmayan İştirakler 
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 
Konsolide Edilmeyenler 
Mali Ortaklıklar 
Mali Olmayan Ortaklıklar 

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 
Finansal Kiralama Alacaklan 
Faaliyet Kiralaması Alacaklan 
Diğer 
Kazanılmamış Gelirler (-) 
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 
Yurtdışındaki Net Yatınm Riskinden Korunma Amaçlılar 
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 
Şerefiye 
Diğer 

VERGİ VARLIĞI 
Cari Vergi Varlığı 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) 
DİĞER AKTİFLER 
AKTİF TOPLAMI 
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İller Bankası 
2006 Yılı Bilançosu (Pasif Kısmı) 

(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 

PASİF KALEMLER 

CARİ DÖNEM 

31/12/2006 

Toplam 

ÖNCEKİ DÖNEM 

31/12/2005 

YP Toplam 

I I I . 

I V . 

4.1 
4.2 
4.3 
V. 

5.1 
5.2 
5.3 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

XI 

11.1 
11.2 
11.3 
XII 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 

XIII 
13.1 
13.2 

XIV 

XV. 

XVI 

16.1 

16. 

16.2.1 

16.2 

16.2 

16.2 

16.2.5 

16.2.6 

16.2. 

16.2 

16.2 

16.3 
16.3. 
16.3. 
16.3. 
16.3. 

16/ 
16.4.1 
16.4.2 

16 

MEVDUAT 
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 

ALINAN KREDİLER 

PARA PİYASALARINA BORÇLAR 
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 
Bonolar 
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 
Tahviller 
FONLAR 

MUHTELİF BORÇLAR 

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 

FAKTORİNG BORÇLAR] 

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 
Finansal Kiralama Borçlan 
Faaliyet Kiralaması Borçlan 
Diğer 
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL 
BORÇLAR 
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 
Yurtdışındaki Net Yatınm Riskinden Korunma Amaçlılar 
KARŞILIKLAR 
Genel Karşılıklar 
Yeniden Yapılanma Karşılığı 
Çalışan Haklan Karşılığı 
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 
Diğer Karşılıklar 
VERGİ BORCU 
Cari Vergi Borcu 
Ertelenmiş Vergi Borcu 
SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN 
BORÇLAR 
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 
ÖZKAYNAK LAR 

Ödenmiş Sermaye 
Sermaye Yedekleri 
Hisse Senedi İhraç Primleri 
Hisse Senedi İptal Kârlan 
Menkul Değerler Değer Artış Fonu 
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışlan 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer 
Artışlan 
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz 
Hisse Senetleri 
Riskten Korunma Fonlan (Etkin kısım) 
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışlan 
Diğer Sermaye Yedekleri 
Kâr Yedekleri 
Yasal Yedekler 
Statü Yedekleri 
Olağanüstü Yedekler 
Diğer Kâr Yedekleri 
Kâr veya Zarar 
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararlan 
Dönem Net Kâr ve Zaran 
Azınlık Hakkı 
PASİF TOPLAMI 

2.175.430 
876.706 

876.706 
218.213 
218.213 

157.059 
(2.61 
159.675 

2.175.430 
876.706 

1.546.422 
876.514 

876.706 
218.213 
218.213 

157.059 
(2.616) 
159.675 

876.514 
198.932 
198.932 

118.674 
(2.616) 
121.290 

4.441.876 2.637 4 .444 .513 3 .678.570 
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İ l ler B a n k a s ı 
2 0 0 6 Y ı h G e l i r - G i d e r T a b l o s u 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bin Y T L ) 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 
CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 
31/12/2006 31/12/2005 

I. FAİZ GELİRLERİ 340.141 261.428 

1.1 Kredilerden Alınan Faizler 272.090 199.124 

1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alman Faizler 

1.3 Bankalardan Alınan Faizler 23.837 12.889 

1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 44.213 49.414 

1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 

1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 

1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV 

1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 

1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak YaUnmlardan 

1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 

1.7 Diğer Faiz Gelirleri 1 1 

II. FAİZ GİDERLERİ 39 

2.1 Mevduata Verilen Faizler 

2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 10 

2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 

2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 

2.6 Diğer Faiz Giderleri 29 

III. NET FAİZ GELİRİ ( I - I I ) 340.102 261.428 

IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 583 365 

4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 970 460 

4.1.1 Nakdi Kredilerden 

4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 368 46 

4.1.3 Diğer 602 414 

4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 387 95 

4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 245 

4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 

4.2.3 Diğer 142 95 

V. TEMETTÜ GELİRLERİ 

VI. TtCARİ KÂR / ZARAR (Net) (3) 

6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kân/Zaran 

6.2 Kambiyo İşlemleri Kân/Zaran (3) 

VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 33.604 43.397 

VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 374.286 305.190 

IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (•) 11.821 3 

X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 144.481 127.470 

XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARİ (VIII-IX-X) 217.984 177.717 

XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN 
FAZLALIK TUTARİ 

XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 

XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 

XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) 217.984 177.717 

XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) 58.309 56.427 

16.1 Cari Vergi Karşılığı 60.316 58.620 

16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (2.007) (2.193) 

XVII. VERGİ SONRASİ FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII) 159.675 121.290 

17.1 Durdurulan Faaliyetlerden 

17.2 Diğer 159.675 121.290 

XVIII NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) 159.675 121.290 

18.1 Grubun Kân / Zaran 159.675 121.290 

18.2 Azınlık Haklan Kân / Zaran (-) 

Hisse Başına Kâr / Zarar 
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SAYI: 45 
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş,'NİN 2006 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 15/05/2008 tarihli 20'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1974 yılında yurtdışında çalışan 
180 işçi tarafından 940.000 lira sermaye ile kurulmuştur. Daha sonra Yurtiçi gerçek kişiler, 
Mahalli İdareler, İller Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın iştirakleri 
sonucunda, çok ortaklı halka açık Anonim Şirket olmuştur. 

Sermaye yapısındaki değişiklik sonucu Şirket, Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 
2366 sayılı yazısı eki TBMM KİT Komisyonu'nca alınan 25.11.1992 tarih ve 40 sayılı 
karar ile Yüksek Denetleme Kurulu denetimine girmiştir. 

Halen sermaye tavanı 25 milyon YTL olan Şirket'in taahhüt ettiği sermayesi 
11.173.366 YTL olup tamamı ödenmiştir. 

Şirket, ürünleri için 13.03.1996 tarihinde TSEK belgesi almıştır, Belge, 01.06.2005 
tarihi itibariyle TS 1903-1 EN 490/Nisan 1998 Beton Çatı Kiremitleri ve Özel Parçaları-
Özellikler standardına sahip TSE belgesine dönüştürülmüştür. 

1974 yılında kurulan Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1984 yılında üretime 
başlamıştır. Şirket modern inşaat sektörünün amaçlarına uygun olarak her türlü yalıtım 
malzemeleri, asbest/çimento boru (A/Ç) ve eklentileri ile perlit esaslı kiremit, dış yer ve 
duvar karoları üreterek faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Başlangıçta Şirket sadece 100-700 mm çaplı, 5 metre boyunda uluslararası 
standartlarda basınçlı asbest boru üretmiş ve 1994 yılından 1999 yılma kadar karlı ve 
verimli bir şekilde çalışmıştır. 2000 yılından itibaren asbest borulann sağlıklı olmadıklarına 
ilişkin yaygın kanaat nedeniyle üretim sürekli olarak gerilemiş, en nihayet durma 
seviyesine gelerek, sadece sipariş üzerine hammadde temin edilerek üretim yapılır 
olmuştur. 
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Boru üretiminde görülen olumsuzluklar üzerine, Şirket faaliyetlerini perlit esaslı 
kiremit, dış yer ve duvar karoları üretimi ile sürdürmek durumunda kalmıştır. Kum, 
çimento, su ve boya karışımı ile elde edilen bu malzemeler, toprak kiremit ve diğer 
malzemelere göre önemli farklılıklar göstermektedir. Toprak kiremitlerin ekonomik 
ömürleri, hava koşullarının sert geçtiği soğuk ve don görülen bölgelerde üç yılı, ılıman 
bölgelerde ise 8 yılı geçemez iken, hammaddesi perlit olan beton kiremitlerin ekonomik 
ömürleri 100 yıla varmaktadır. Ayrıca kolayca kırılan, bu nedenle su sızıntılarına sebep 
olan ve birkaç yıl içinde aktarma zorunluluğu getiren toprak kiremitlere göre, beton 
kiremitler yüzlerce kilo basınca dayanıklıdırlar ve ısı yalıtımı özelliği taşımaktadırlar. 

Doğusan A.Ş. yıllık 10 milyon adet beton kiremit üretim kapasitesi ile, Türkiye'nin 
beton kiremit üretim kapasitesinde önemli bir paya sahip bulunmaktadır. 

Kiremit, dış yer ve duvar karoları üretiminde kapasite kullanım oranı, 2002 yılında 
% 29, 2003 yılında % 49, 2004 yılında % 69, 2005 yılında % 60, 2006 yılında ise bir 
miktar gerileyerek % 45 olmuştur. 

Şirketin 2005 yılı içerisinde ödenmiş sermayesi 9.865 bin YTL'den 11.773 bin YTL'ye 
ulaşmış olmakla birlikte, yeni kaynak yaratılamadığı için işletme sermayesi sıkıntısı 
çekilmektedir. 

Şirkete yeni kaynak sağlanamadığından, Şirketin finansman sıkıntısı devam etmekte, 
çalışanlarının ödemeleri zamanında yapılamamakta, boru fabrikasının çalışmaması, kiremit, 
dış yer ve duvar karoları fabrikasının düşük kapasite ile üretimini sürdürmesi, hammadde 
için ödenecek kaynak bulunamaması gibi nedenlerle de, bu sıkıntılar çözümlenememekte 
ve giderek büyümektedir. 

Şirket'in mali yapısı bir an önce güçlendirilerek, Şirket'e ivme kazandırılmalı ve 
pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilerek 2006 yılı için % 45 düzeyinde bulunan kiremit, dış 
yer ve duvar karoları fabrikasının kapasite kullanım oranı yükseltilmelidir. 

Şirket satışlarının istenilen düzeye çıkarılabilmesi için 2004 yılı ortalarından itibaren 
iki ayrı firma ile distribütörlük anlaşması yapılmışsa da bunlardan A/Ç Boru satışını 
yapacak firma taahhüdünü yerine getiremediği için sözleşmesi feshedilmiştir. Kiremit 
satışını yüklenen firma ise sözleşmede belirlenen hedefin altında kaldığı gibi üretimde 
kullanılan malzemelerin firma tarafından sağlanmasında, teslimatların ve ödemelerin 
sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinde birçok sorun yaşanmıştır. 

Kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü ve satış hacminin yetersizliği sonucu, 
sürekli kaynak tüketen ve işletme sermayesi sıkıntısı içinde bulunan Şirket'in, Ülke 
ekonomisine kazandırılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için sermaye 
artışı yoluyla öz kaynaklannın artınlmasının yanı sıra %56,09 olan İller Bankası hissesinin 
özelleştirilmesi amacıyla TBMM KİT Komisyonu 24.5.2007 tarihli toplantısında "Şirketin 
özelleştirme kapsam ve programına alınmasının Özelleştirme Yüksek Kurulu'na tavsiye 
edilmesi" yönünde karar almıştır. Takiben, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 
12.7.2007 tarih ve 2007/49 sayılı kararında; 

1- İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün DOĞUSAN Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki 
hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması, 

2- Söz konusu hisselerin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, 

3- Özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanması, 

kabul edilmiştir. 
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Şirketin özelleştirme işlemlerinin ÖYK kararında belirtildiği üzere, bir yıl içinde 
tamamlanması gerekmektedir. 

Şirketin son beş yıllık çalışmalarına ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl 

Farkı 

Artış veya 

Azalış % 

Sermaye Bin YTL 10.583 10.583 9.865 11.173 11.173 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 8.604 8.604 9.865 11.173 11.173 

Öz kaynalar Bin YTL 2.476 5.590 19.202 21.640 20.467 (1.173) (S) 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 6.039 5.672 6.010 2.679 3.634 955 36 

Finansman giderleri Bin YTL - 10 727 219 3.243 3.024 1.381 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 7.274 24.025 27.167 42.147 42.491 344 1 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 4.744 22.006 23.725 24.063 24.331 268 1 

Yatırmlar için yapılan nakit ödemeler - -
Yatınmlar gerçekleşme oranı (Nakdi) % -
Bağlı ortak]ılklara ödenen sermaye Bin YTL 1.998 1.998 6.955 - -
Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin YTL - - -
İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 280 802 4.120 4.120 4.120 4.120 

İştirakler temettü geliri Bin YTL 7 - -
Tüm alım tutan 726 1.344 1.888 1.436 1.787 351 24 

Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktan : 

Kiremit, karo ve eklentileri Bin adet 2.894 4.944 6.892 5.471 4.523 (948) (17) 

A/Ç Boru Ton 1.072 673 559 183 0,0 (183) (100) 

Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) Bin YTL 1.138 1.300 2.658 2.779 2.109 (670) (24) 

Üretim kapasitesi:- Kiremit Bin adet/yıl 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

- A/Ç boru Ton/yıl 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Kapasiteden yararlanma oranı: 

Kiremit % 29 49 69 60 45 (15) (25) 

A/c boru % 4,3 2,7 2,2 0,7 0,0 (D (100) 

Net satış tutan Bin YTL 1.680 2.576 3.387 3.786 2.668 (1.118) (30) 

Stoklar: 

tik madde vc malzeme Bin YTL 255 265 269 233 459 226 97 

Yan mamul Bin YTL 30 81 52 2 45 43 2.150 

Mamul Bin YTL 508 436 940 313 408 95 30 

Ticari mallar Bin YTL 10 6 3 10 9 (D (10) 

Diğer stoklar Bin YTL 26 60 85 49 52 3 6 

İşçi (Ortalama) Adet 90 67 70 69 67 (2) (3) 

Cari yıla ilişkin: 

İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 1.473 1.001 1.465 1.332 1.236 (96) (7) 

İşçi başına aylık ortalama gider (k.içi) YTL 1.231 1.302 1.352 1.445 2.508 1.063 74 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 2.146 1.120 1.624 1.701 1.500 (201) (12) 

Dönem kanna ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 197.706 697 465 801 509 (292) (36) 

GSYİH ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL (856) 424 797 1.039 1.539 500 48 

GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL (658) 829 1.262 1.769 2.025 256 14 

GSMH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL (658) 829 1.262 1.769 2.025 256 14 

Faaliyet karlılığı (zararlılığı) % 96 4,0 0,7 (2,9) 0,1 (3) 97 

Mali karlılık (zararlılık) % 16,0 4,0 (2,6) (5,7) 3 138 

Faaliyet kan veya (zaran) Bin YTL (405) 249 (139) (635) 21 614 (97) 

Dönem kan veya zaran Bin YTL (2.378) 904 (789) (557) (1.172) 615 110 

Bilanço kan veya zaran Bin YTL 8.286 (23.907) (789) (1.346) (2.135) 789 59 
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II-İDARİ BÜNYE 

Yurt dışında çalışan 180 işçi tarafından 1974 yılında 940 bin lira sermaye ile kurulan 
Şirket'e, daha sonra yurtiçi gerçek kişiler, mahalli idareler, İller Bankası ve Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası iştirak etmiş, Şirket'in halka açılımıyla da, çok ortaklı anonim şirket 
haline dönüşmüştür. 

Şirket faaliyetlerini, Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
sürdürmektedir. 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin personeli; 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu mevzuatına tabi olup, işçi sosyal haklan ve 
ücretleri Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Ayrıca Şirket 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine tabi 
bulunmaktadır. Hisse senetleri İMKB'de alınıp satıldığından, Sermaye Piyasası Kanunu 
mevzuatına da tabi olan Şirket'in merkezi Erzincan'dadır. 

Öte yandan, 13.07.2005 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu 
üye sayısı yediden üçe, Denetim Kurulu üye sayısı ise, üçten bire indirilmiş olmasına 
karşın, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 33. maddesinde yer alan, Yönetim Kurulunun karar 
verebilmesi için en az beş üyenin bulunması koşulu değiştirilmemiştir. 

Son yıllarda boru üretimi giderek azalan ve 2006 yılında tamamen duran Şirket 
faaliyetlerini, kiremit, dış yer ve duvar karoları ile diğer çatı malzemelerine kaydırmış 
olmasına rağmen, Şirket'in ticari adı Ana Sözleşme'nin 2. maddesinde Doğusan Boru 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi şeklinde kalmıştır. Şirket adının Doğusan olarak 
simgeleşmiş olan ana karakteri değiştirilmeden, bu ada Şirket'in tüm faaliyetlerini 
kapsayacak ilavelerin yapılması, Şirket'in kiremit üretimi gibi faaliyet alanlarının da Şirket 
adında yer alması suretiyle tanıtımına katkıda bulunulması yararlı görülmektedir. 

Şirketin; Personel, Alım Satım ve İhale, Ambar ve Harcırah işlemleriyle ilgili 
yönetmelikleri bulunmakta birlikte, 1986 ve 1988 yıllarında yürürlüğe girmiş olan bu 
yönetmelikler, güncelliğini yitirmiş, Şirket'in yeni faaliyet, üretim, piyasa payı ve pazar 
arayışlarına yanıt veremez olmuştur. Ayrıca, 2002 yılından itibaren Şirket sermayesindeki 
kamu payının %50'nin üstüne çıkması ile kamu hukukuna tabi olması sonucunda 
yönetmeliklerin yenilenmesi ihtiyacı daha da belirginleşmiştir. 

Şirket'in Genel Kurul'u ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine 
göre senede bir defa toplanmakta, Şirket'in yıllık genel işlemleri ve hesapları incelenerek 
gerekli kararlar verilmektedir. Olağanüstü Genel Kurul gerektiği takdirde her zaman 
toplanabilmektedir. 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yürütme organı, Yönetim 
Kurulu tarafından atanan bir Genel Müdür ile yeteri kadar birim müdürü ve alt 
kadrolarından oluşmaktadır. 

Şirketin Muhasebe Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü 
ve İşletme Müdürlüğü kadrolarının tamamı boş olup, satınalma ve pazarlama müdürlük ve 
servisleri ise teşkilat şemasında yer almamaktadır. 

Denetim tarihi itibariyle İşletme Mühendisi kadrosunda görev yapan bir kişi, şef 
kadrolarında görev yapan iki kişi ile biri sekreter olmak üzere toplam üç unvansız eleman, 
Şirket'in insan kaynaklarına, muhasebe kayıtlarına, ticari faaliyetlerine, pazarlama vesair 
idari işlemlerine ilişkin tüm faaliyetlerini yürütmektedir. 
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Şirket elemanları ücretlerini zamanında alamamakta ve günlük faaliyetlerden en 
önceliklileri yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Şirket'in Hukuk Müşavirliği bulunmamaktadır. Şirket'in hukuk işleri; Atatürk 
Üniversitesi Rektörlüğü ile Hukuk Fakültesi Dekanlığının, 2547 sayılı Kanunun 37. 
maddesine göre, 30.12.2004/17275 sayılı ve 5.1.2005/71 sayılı uygun görüş yazıları 
çerçevesinde, Ticaret Hukuku Öğretim Üyelerinden bir Doçent Doktor tarafından verilen 
danışmanlık hizmeti suretiyle yürütülmektedir. Ayrıca, Şirket lehinde ve aleyhinde açılmış 
olan dava ve takipleri takip etmek ve Şirket'i savunmak üzere, Erzincan Barosuna kayıtlı 
bir avukatlık bürosu ile vekalet akdi yapılmıştır. 

15.07.2004-15.02.2007 tarihleri arasında Şirketin distribütörlüğünü yapan Firma, 
Şirket'e ait idare binasında kendisine tahsis edilen yerde irtibat bürosu şeklinde 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Raporun İşletme Çalışmalan Bölümünde açıklandığı üzere, 
distribütörlük ilişkisinin son bulmasını takiben, anılan Firma ile Marmara Bölgesi Satış 
Bayiliği Sözleşmesi imzalanmış ve bu Firma'ya idari binada yer tahsis edilmesine devam 
edilmiştir. 

Bir önceki yıl işçi mevcudu 48 kişi olan Şirket'te yıl içinde 33 geçici işçi işe 
başlatılmış, buna karşılık 5 işçi emeklilik, 3 işçi de istifa ederek, işten ayrıldığından, 
yılsonundaki şirket mevcudu 73 olmuştur. 

İşçiler İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hükümlerine göre istihdam 
edilmektedirler. Toplu İş Sözleşmesine göre yönetici personel TİS kapsamı dışında 
tutulmakla birlikte, Yönetim Kurulu kararlarına istinaden TİS'teki tüm sosyal hak ve yan 
ödemelerden yararlandırılmaktadırlar. 

Personele yapılan harcamalar 2006 yılında geçen yıla göre % 11,8 oranında azalarak 
1.701 bin YTL iken 1.500 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE 

Şirket, önceki yılda finansman ihtiyacını İller Bankası'ndan aktarılan kaynaklarla 
karşılamış olup bu durum, sürdürülebilir görülmemektedir. Bu nedenle, kapasite kullanım 
oranı ve verimliliğin artırılarak maliyetlerin düşürülmesi ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık 
verilmesi gerekli görülmektedir. 

Ancak; Şirket kaynaklannın 4.120.509 YTL'si karlı ve verimli bir çalışma içinde 
olmayan iştiraklere, ödenmiş sermaye olarak tahsis edilmiş olduğundan, Şirketin söz 
konusu varlıklarını elden çıkarması ya da daha verimli bir şekilde kullanması mali yapısına 
katkıda bulunacaktır. 

Şirketin üretim ve satışlannı arttırarak kaynak yaratması zorunlu bir hale gelmektedir. 
Ayrıca Şirketin kamu maliyesine getirdiği yüklere son verilmesi için de özelleştirilmesi 
gerekli görülmektedir. 

Şirketin net satışları geçen yıla göre, % 29,5 oranında, ortalama ticari alacaklan 
% 34,2 ve öz kaynaklan % 5,4 oranlarında azalmış, aynı şekilde dönen varlıkları % 13,5 ve 
varlıklar toplamı % 0,9 oranında azalmıştır. 

Net satışlar ile varlıklann ve öz kaynaklann ilişkilerinin değerlendirilmesinde işletme 
faaliyetlerinde kullanılmayan kaynakların büyüklüğünün göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 
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IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 
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Doğusan A.Ş.'de, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1.1.2006-31.12.2006 faaliyet dönemi 
için de işletme bütçesi hazırlanmamıştır. 

Şirkette yıllık işletme bütçesi hazırlanmadığı için, sağlıklı bir finansman programı da 
yapılamamıştır. İşletmede bütçelemenin amaçlan olan planlama, koordinasyon ve kontrol 
fonksiyonları da yerine getirilememektedir. Şirketin işletme bütçesi ile birlikte finansman 
programının hazırlanması ve yılsonu gerçekleşmeleri ile karşılaştınlması gerekmektedir. 

Şirketin, 2006 yılı sonu itibariyle vergi dairesine anapara ve gecikme faizi olarak 
toplam 887.892.- YTL, SSK'ya prim borcu ve gecikme faizi olarak toplam 1.094.641.-
YTL borcu bulunmaktadır. Şirketin vergi borçlan ile SSK primleri önceki yıllarda büyük 
ortak İller Bankası'ndan sağlanan kredilerle ödenmekte iken İller Bankası bu konuda 
politika değiştirerek Doğusan A.Ş.'ye kaynak aktarmaktan vazgeçmiştir. Şirkette % 78 
oranında sermaye payı olan İller Bankası Mayıs 2006 itibariyle İMKB'de kote edilen hisse 
senetlerinin bir kısmını satarak Şirketteki sermaye hissesini % 63 oranına düşürmüştür. 

Şirketin giderleri 2005 yılına göre % 12,4 oranında 504 bin YTL azalarak 3,5 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiştir. Giderler içerisinde en önemli kalemleri, 1,5 milyon YTL ile ilk 
madde ve malzeme giderleri, 1,4 milyon YTL ile personel ücret ve giderleri oluşturmuştur. 

İlk madde ve malzeme giderleri tutan 1,5 milyon YTL'nin; 1,1 milyon YTL'si direkt 
ilk madde ve malzeme, 397 bin YTL'si endirekt malzeme tüketimlerine aittir. 

Şirketin tedarik işleri, 22.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ve 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ile 21.4.1986 tarih ve 8674/25 sayılı Yönetim Kurulu karan ile onaylanan Doğusan A.Ş. 
Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. 

Şirketin alım satım ve ihale yönetmeliğinin güncel hale getirilmesi gerekmektedir. 

Şirketin tedarik işlerini yürüten bağımsız bir birim olmayıp tedarik işleri konuyla 
ilgisi olan servislerce ayn ayn yürütülmektedir. 

Şirketin 2006 yılına ait bir tedarik programı da bulunmamaktadır. Her işletme kendi 
bünyesine göre yapmayı tasarladığı mal ve hizmet üretimi için lüzumlu ilk ve yardımcı 
maddelerle çeşitli malzeme tedarikini gösteren bir program hazırlamak zorundadır. 

Şirketin 2006 yılı alımları toplamı geçen yıla göre % 24,4 oranında 351,5 bin YTL 
artarak 1,8 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen alımlann tamamı yurt 
içinden sağlanmıştır. Alınan malzeme ve hammaddelerden perlit ve boya kiremit 
üretiminde, elyaf (Asbest) ve diğer malzemeler boru üretiminde, çimento her iki ürünün 
üretiminde kullanılmaktadır. 

2006 yılında bütçe ve programı bulunmayan Şirketin herhangi bir alım ve üretim 
programı da bulunmamaktadır. 

Şirketin stokları 2006 yıl sonunda önceki döneme göre % 83,1 oranında 233 bin YTL 
artarak 514,2 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Stoklarda 144,4 bin YTL olarak görülen işletme malzemesinin 125,4 bin YTL'si ilk 
madde ve malzemelere, 19,0 bin YTL'si işletme malzemesine aittir. 

Doğusan Boru San. ve Tic. A.Ş. asbest elyaflı çimento boru ve eklentileri ile çok 
renkli perlitli çatı, yer ve duvar kaplama elemanları, mahya ve yardımcı elemanlar üretimi 
yapmaktadır. 



225 gün/yıl 2 vardiya çalışma esasına göre 10 milyon adet/yıl kapasitesi olan perlitli 
kiremit fabrikasında istenilen renklerde perlitli kiremit, mahya ve yardımcı elemanların 
üretimi yapılmaktadır. 

Kiremit fabrikasında 6 çeşit kiremit, İtalyan Vartex Hydra firmasından alınmış olan, 
ileri teknolojiye sahip tam otomatik makinelerde, 6 çeşit mahya, Vartex Hydra marka yarı 
otomatik makinelerde, 6 çeşit ek çatı ürünü, Vartex Hydra marka yarı otomatik 
makinelerde, doğal perlitli 2 çeşit yer ve bir çeşit duvar karosu tam otomatik makinelerde 
imal edilmektedir. 

Doğusan A.Ş. yıllık 10 milyon adet beton kiremit üretim kapasitesi ile, Türkiye'nin 
beton kiremit üretim kapasitesinde önemli bir paya sahip bulunmaktadır. 

Mevcut beton kiremit fabrikası 10 milyon adet/yıl kapasiteye sahip olduğu halde 
fabrika; 1999 yılında % 39, 2000 yılında % 29, 2001 yılında % 30, 2002 yılında % 51, 2003 
yılında % 54, 2004 yılında % 69, 2005 yılında % 60 ve 2006 yılında da % 45 kapasite ile 
üretim yapmıştır. 

Şirketin elinde ayrıca İtalyan Vartex Hydra firmasından satın aldığı yıllık 8 milyon 
adet kapasiteli beton kiremit üreten makineler demonte olarak muhafaza edilmektedir. 
Diğer taraftan bu makinelerin monte edileceği fabrika binasının inşaatı da tamamlanmış 
vaziyettedir. 

Kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü, satış hacminin yetersizliği ve finansman 
sıkıntısı nedeniyle 8 milyon/yıl kapasiteli beton kiremit üreten demonte durumdaki 
makinelerin montajı yapılmamaktadır. 

Şirketin ürettiği ürünlerin sürümünün yapıldığı inşaat sektöründe büyük bir rekabet 
bulunmaktadır. Üretimde kalite, maliyet, pazarlama olanakları bu rekabete dayanabilmenin 
temel şartlan olarak göze çarpmaktadır. Şirketin asbest boru üretimi, talebin sıfıra inmesi 
nedeniyle tamamen durmuştur. Çatı kaplamalanna yönelik olarak yapılan beton kiremit ile 
ek çatı malzemelerinin üretiminde de 2006 yılında bir önceki yıla göre azalma meydana 
gelmiştir. 

Piyasa koşullanna ayak uydurabilmenin temel şartlan yüksek kalite ve düşük üretim 
maliyetidir. Mevcut üretim yapısında Şirket düşük üretim miktarı ile henüz rakipleri ile 
rekabet edebilecek düzeyin çok altındadır. 

Şirketin diğer ana üretim faaliyeti kiremit mahya, duvar ve yer kaplama elemanları ile 
çatı yardımcı elemanlanndan oluşmaktadır. Belirtilen mamul malların yurt içerisinde 
satışlannm yapılabilmesi amacıyla bir distribütörlük firması ile 15.07.2004 tarihinde 
imzalanan 5 yıl süreli satış sözleşmesi, distribütör firmanın 2004, 2005 ve 2006 yıllarında 
satışını taahhüt ettiği kiremitin yıllık 8 milyon adedin altında kalması nedeniyle 15.02.2007 
tarihinde feshedilmiştir. Daha sonra bu firmanın yurt çapındaki distribütörlüğü sadece 
Marmara Bölgesiyle sınırlandınlmak ve yetkili satıcılık sözleşme hükümleri değiştirilmek 
suretiyle 23.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere beş yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. 
Firma eski ve yeni satış sözleşmesinde yer almamasına rağmen Şirkete ait idari binada 
kendilerine tahsis edilen odada faaliyetini sürdürmektedir. 

Şirket belirtilen firma dışında muhtelif il ve/veya ilçeleri kapsamak üzere yedi firma 
ile yetkili satıcılık sözleşmesi imzalamıştır. 

Şirketin satışları işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yeterli bir seviyede 
bulunmamaktadır. Satış miktarının istenilen düzeyde olmaması üretim kapasitesinin düşük 
olarak gerçekleşmesine ve birim maliyetlerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Satış 
işlemleri üzerinde yapılan incelemelerde; işletme bütçesi bulunmadığı ve bu kapsamda satış 
programı yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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2006 yılı sonu itibariyle Şirketin mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları geçen yıla 
göre % 42,9 oranında 139.097 YTL artarak 463.071 YTL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 
A/Ç boru üretimine 2006 yılında son vermişse de yıl içinde stoktan yapılan satışlara rağmen 
2006 yıl sonu itibariyle 563 ton A/Ç boru stoku bulunmaktadır. 

Kiremit ve yan ürünlerde ise geçen yıla göre %108,1 oranında 233.372 adet, yer ve 
duvar karosunda ise % 538,9 oranında 160.951 adet artış olmuştur. 

Şirkette pazarlama olanakları ve satış tutarları ile mütenasip stok miktarlarının 
belirlenmemiş olması nedeniyle net bir değerlendirme yapmak olanaksız olsada yüksek 
oranda stok bulundurulmaktadır. Yukarıda görülen 2006 yılsonu stok miktarları sipariş 
üzerine üretim yapan Şirket için fazla olup parasal değeri 500 bin YTL'ye yaklaşmaktadır. 

Y-BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER: 
Şirketin sermayesinin % 40'ına sahip olduğu Doğu Halk Holding A.Ş. unvanlı iştiraki 

bulunmaktadır. 

Doğu Halk Holding Erzincan'da, bölgenin mermer yataklarını işletmek üzere 
DOĞUSAN A.Ş.'nin sahasının yanında kurulmuş, ancak yeterli işletme sermayesi 
sağlayamadığı için faaliyetlerini verimli olarak sürdüremez hale gelmiş olup sürekli zarar 
etmiştir. 

Sermayesini 2003 yılı içinde 2 milyon YTL'ye yükseltmiş olan Şirketteki 
DOĞUSAN A.Ş.'nin %40'lık oranındaki sermaye payı korunmuştur. 

Doğu Halk Holding'e ait mermer fabrikası 2004 yılı haziran ayında işletilmek üzere 
özel sektöre yıllık 120 bin YTL+KDV bedelle kiraya verilmiştir. Kira gelirleri geçmiş yıl 
zararlarına mahsup edildiğinden kar dağıtımı yapılamamaktadır. 

Doğuser A.Ş.'nin iştiraki olan Egeper Perlit İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2005 
yılında Doğusan A.Ş. ile Doğuser A.Ş.'nin birleşmesi sonucu Doğusan A.Ş.'nin iştiraki 
konumuna gelmiştir. 

Egeper Perlit İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin feshi için Doğusan A.Ş.'nin 
Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açtığı şirketin feshi ve tasfiyesi davasında 
mahkeme verdiği ara karan 11.1.2007 tarihinde 2006/133 sayılı yazı ile Egeper Perlit 
İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye hitaben Doğusan A.Ş.'nin Erzincan'daki adresine 
bildirmiştir. 

Yazıda "TTK'nin 435'inci maddesi uyarınca Egeper Perlit İşletmeleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantısının yapılarak kanunen zorunlu organlan, yönetim ve 
denetim kurullarının oluşturulması için şirketinize üç ay süre verilmiştir, verilen süreye 
uyulmadığı takdirde Şirketin fesh edileceği ihtar olunur" denilmektedir. Verilen üç aylık 
süre 11.4.2007 tarihinde dolmuş bulunmaktadır. 

Doğuser A.Ş.'nin iştiraki iken Doğuser A.Ş. ile Doğusan A.Ş.'nin 2005 yılında 
birleşmesi sonucu Doğusan A.Ş.'nin iştiraki konumuna geldiği halde Şirket kayıtlarında 
görülmeyen Egeper Perlit İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin Doğusan A.Ş. 
tarafından kayıtlara intikalinin sağlanması ve Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından "Şirket Genel Kurulu'nun toplanarak kanunen zorunlu organlan olan yönetim ve 
denetim kurullannın oluşturulması" için verilen üç aylık sürenin dolduğu göz önünde 
tutularak Şirketin feshi ve ticaret sicil kayıtlanndan terkininin sağlanması için gerekli 
girişimlerin yapılması sağlanmalıdır. 
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Diğer taraftan Erzincan Defterdarlığı Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünün 
Doğusan A.Ş.'ye gönderdiği 28.11.2006 tarih 13043 sayılı yazıda özet olarak Doğusan 
Sigortacılık Ltd. Şirketinin kurucu ortaklarının Doğusan Boru Sanayi A.Ş. ve Doğu Halk 
Holding A.Ş.'nin olduğu ve Doğusan Sigortacılık A.Ş.'nin Güven Sigorta T.A.Ş. ile olan 
sigorta acentelik sözleşmesinin 1.2.2002 tarih ve 3074 no'lu fesihname ile fesh edilip 
faaliyetine son verildiği şeklinde yoklama memurlarına verilen ifade üzerine 18.2.2005 
tarihinde 2005/537 sayılı yoklama fişi tanzim edildi ise de Erzincan Ticaret Sicil 
Memurluğundan alınan 24.2.2005 tarih ve 32 sayılı yazıda anılan Şirketin tasfiye halinde 
bulunmadığının belirtildiği ifade edilmektedir. 

Anılan yazıda devamla.. "Konuya ilişkin olarak; Doğusan Sigortacılık A.Ş.'nin 
sigortacılık faaliyetine ilişkin, sigorta acentelik sözleşmelerini fesh ettiği anılan yoklama 
fişinden anlaşılmış ancak, söz konusu şirketin tasfiye kararı aldığına ve bu kararın tescil 
edildiğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığı ve mükellefiyet ödevlerini tamamlamadığı 
ve yerine getirmediği tespit edilmiştir" denilmektedir. 

Böylece Doğusan Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. unvanı ile Doğusan A.Ş.'nin; 
fesih halinde olup henüz tasfiyesi tamamlanmamış bulunan bir iştirakinin daha bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

"Doğusan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi" iştirak ilişkisi olmasına 
rağmen Doğusan A.Ş. kayıtlarında bulunmamaktadır. 

25 Nisan 1995 tarih, 3774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Doğusan 
A.Ş.'nin iştiraki olarak görünen ancak Şirket kayıtlarında görülmeyen Doğusan Sigorta 
Aracılık Hizmetleri Limited Şirketine ait %90 oranındaki sermaye hissesinin Doğusan 
A.Ş.'nin kayıtlarına alınarak tasfiye çalışmalarının yürütülmesi ve tasfiyesinin sağlanması 
gerekmektedir. 

VI-ÖNERİLER 
Aşağıdaki önerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından izlenmesi 

kararlaştırılmıştır: 

1- Satış hacminin yetersizliği ve kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü sonucu, 
sürekli kaynak tüketen ve işletme sermayesi sıkıntısı içinde bulunan Şirketin, ülke 
ekonomisine kazandırılması amacıyla, TBMM KİT Komisyonu'nun 24.5.2007 tarihli 
toplantısında "Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alınmasının Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'na tavsiye edilmesi" yönünde aldığı karardan sonra Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 12.7.2007 tarih ve 2007/49 sayılı karan ile Şirketin özelleştirme kapsam ve 
programına alındığı hususu da göz önüne alınarak Şirketin %56,09 oranındaki (Eylül 2007 
itibariyle) kamu payının bir an önce özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
nezdinde gerekli girişimlerin yapılması (sayfa: 17 ), 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.05.2007 tarihindeki kendi 
Genel Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 1.172.437 Yeni Türk Lirası dönem 
zararı ile kapanan Gelir Tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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DOĞUSAN Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Aktif (Varlıklar) Önceki dönem (YTL) Cari dönem (YTL) 

1-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır Değerler 18.501 604 

B-Menkul Kıymetler 5 3 

1 -Menkul kıymetler değer 

Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 1.147.412 485 .442 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 1.159 1.751 

2-Şüphcli alacak kar (-) 133.981 133.981 

D-Diğer alacaklar 283.441 254 .200 

1 -Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak kar (-) 

E-Stoklar 604.767 979 .452 

1 -Stok değer düş karl(-) 

2-Verilen sipariş avans 27 .082 1.567 

F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 

G-Gel ayl.ait gid. ve gel. tah. 21 .204 14.362 

H-Diğer dönen varlıklar 91 .100 68 .576 

D Ö N E N VARLIKLAR TOPLAMI 2.166.430 1.802.639 

II -DURAN VARLIKLAR : 

A-Ticari alacaklar 10.373 10.692 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak kar (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak kar (-) 

C-Mali duran varlıklar 4 .126.570 4 .120 .509 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı men.kıy.değ düşük kar (-) 

3-İştirakler 4 .126.570 4 .120 .509 

4-İştiraklere ser. tah (-) 

5-lştiraklerc sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 

6-Bağh ortaklıklar 

7-Bağh ort.ser.tah.(-) 

8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıkl. 

Değer düş kar(-) 

D-Maddi duran varlıklar 18.084.061 18.159.842 

1 -Maddi duran varlık (brüt) 27 .270 .799 27.614.661 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 24 .062 .656 24 .330 .737 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 14.864.655 14.864.655 

4-Verilen sipariş avanslan 11.623 11.623 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 13.108 7.935 

1-Maddi olmayan dur. var.(brüt) 

2-Birikmiş amostismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F -öze l tükenmeye tabi varlıkl. 

1 - ö z e l tük.tab var.(brüt) 

2-Birikmiş tük.payları (-) 

3-Verilen avanslar 

' G-Gel.ay.ait gid.ve gel.tah. 

H-Diğer duran varlıklar 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI 22.234.112 22 .298.978 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 24.400.542 24.101.617 
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DOĞUSAN Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Pasif (kaynaklar) Önceki dönem (YTL) Cari dönem (YTL) 

1-KISA V A D . Y A B . KAY. 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 425 .886 451.341 

1 -Borç scneti reeskontu (-) 863 

C-Diğer borçlar 136.042 230 .556 

1-Borç seneti reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 129.789 109.043 

E-Yıl. yay.inş.ve on.hakediş. 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.177.738 1.999.713 

G-Borç ve gider karşılıkları 21.141 

1 -Dönem kan ve diğer yasal 

yük.karşılıklan 

2-Dönem kannın peşin öd.vergi 

ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gid.karşılıkları 13.641 

H-Gelecek ay. ait gelirler ve 

gider tahakkuklan 14.866 

I-Diğer kısa vad. yab.kaynaklar 

KISA VADELİ Y A B A N C I 

K A Y N A K L A R TOPLAMI 1.890.596 2 .805.519 

II-UZUN V A D . Y A B . K A Y . 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.rees(-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıklan 870.158 828.747 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 

2-Diğer borç ve gid.karşl. 

F-Gel yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkuklan 

G-Diğer uzun vad. yab.kay. 

U Z U N VADELİ Y A B A N C I 

K A Y N A K L A R TOPLAMI 870.158 828.747 

III-ÖZ K A Y N A K L A R 

A-Ödenmiş sermaye 14.556.969 14.556.970 

1-Sermaye 11.173.366 11.173.366 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu fark. 3 .383.604 3 .383.604 

B-Sermaye yedekleri 1.694.060 1.694.060 

1 -Hisse senedi ihraç primler 

2-Hisse senedi iptal karlan 

3-M.D.V. Yen değ.artışlan 

4-İştirakler yen.değ.artışı 

5-Diğer sermaye yedekleri 6 .734.320 6.734.320 

C-Kar yedekleri 6 .735.128 6.735.128 

1-Yasal yedekler 808 808 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) (789 .142) (1 .346.370) 

F-Dönem net kan (zaran) ( 5 5 7 . 2 2 7 ) ( 1 . 1 7 2 . 4 3 7 ) 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 2 1 . 6 3 9 . 7 8 8 2 0 . 4 6 7 . 3 5 1 

PASİF ( K A Y N A K L A R ) TOPLAMI 2 4 . 4 0 0 . 5 4 2 2 4 . 1 0 1 . 6 1 7 
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DOĞUSAN Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2006 yılı Gelir Tablosu 

Önceki dönem Cari dönem 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

3 .808.276 

22 .740 

2.695.731 

27 .536 

C- Net satışlar 3 .785.536 2.668.195 

D- Satışların maliyeti (-) 3 .485.386 1.991.988 

Brüt satış kan veya zaran 300.150 676.207 

E- Faaliyet giderleri (-) 935.283 655 .908 

Faaliyet karı veya zararı -635.133 20.299 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri 

70 .358 

50 .939 

7.162 

66.354 

64 .247 

3.243 

Olağan kar veya zarar (622.876) 19.163 

1- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

766 .368 

700.717 

40 .585 

1.232.185 

Dönem karı veya zaran (557.225) (1 .172.437) 

K- Dönem kân vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net kan veya zararı (557 .225) (1 .172.437) 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 46 
TÜRKSAT-UYDU HABERLEŞME, KABLO TV VE İŞLETME 

A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

TÜRKSAT- Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap 
ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 23/10/2008 tarihli 3'üncü birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla oluşturulan INTELSAT 
organizasyonuna 1968 yılında üye olunduktan sonra 18.06.1968 tarih ve 6/10174 sayılı 
Kararname ile uydu haberleşme organizasyonuna iştirak etme, yer istasyonu kurma ve 
işletme görevleri PTT İşletme Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bu kapsamda Atlas 
Okyanusu üzerindeki INTELSAT-IVA uydusu ile çalışmak üzere kurulan AKA-1 
istasyonu 23.04.1979 tarihinde işletmeye açılmıştır. Buna ilave olarak Avrupa ülkeleri 
arasında haberleşme ihtiyacının karşılanması için 1977 yılında kurulan EUTELSAT 
organizasyonuna da üye olunmuş ve söz konusu organizasyonun F-2 uydusu ile çalışacak 
yer istasyonu 01.11.1985 tarihinde hizmete verilmiştir. Ankara-Gölbaşı'nda kurularak 1988 
yılında hizmete verilen üçüncü yer istasyonu (AKA-3) ise Uzak Doğu ülkeleri ile 
haberleşmede kullanılmak üzere Hint Okyanusu üstündeki INTELSAT uydusu üzerinden 
çalışan yer istasyonudur. 

INTELSAT ve EUTELSAT organizasyonları dışında üye olunan diğer bir 
organizasyon da INMARSAT organizasyonudur. Türkiye söz konusu organizasyona 
12.04.1989 tarihinde kabul edilen 3529 sayılı Kanunla onaylanan İşletme Anlaşması 
kapsamında katılmış olmasına karşılık bu hizmeti sağlayacak yer istasyonlannın 
kurulmasına ilişkin çalışmalar daha önce başlanılmıştır. Ankara-Gölbaşı'ndaki Uydu 
Haberleşme Merkezinde kurulan ve Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu bölgesinde bulunan 
uydularla çalışmak üzere Standart-A hizmeti veren ATA-1 ve ATA-2 istasyonlan 
03.07.1989 tarihinde hizmete verilmiş, sadece teleks hizmetini kapsayan Standart-C 
donanımı ise 1993 yılında temin edilmiştir. 

O dönemde ülkede radyo ve televizyon yayıncılığında tekel durumunda olan 
TRT'nin yayınlannın yurt içindeki vericilere daha uygun şartlarda iletimi için PTT ile TRT 
arasında 11.07.1986 tarihinde bir protokol imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Uydu 
sistemlerinin televizyon yayıncılığında daha geniş kapsamlı kullanılması ise 21.01.1989 
tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3517 sayılı Radyo ve 
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Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun kapsamında gerçekleşmiştir. 

Bu gelişmelere paralel olarak Türk Milli Haberleşme Uyduları Sisteminin teminine 
yönelik Türksat projesi gündeme gelmiştir. İhalesi 05.10.1989 tarihinde yapılan Türksat 
uyduları için alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihaleyi kazanan firma ile 
21.12.1990 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu proje kapsamında 11.08.1994 
tarihinde uzaya gönderilen ve 42° Doğu konumuna yerleştirilen Türksat-IB uydusu ise 
10.10.1994 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilmiştir. Türkiye, Orta Avrupa ve 
Orta Asya olmak üzere 3 kapsama alanına sahip olan uydunun 36 Mhz band genişliğinde 
10 adet, 72 Mhz band genişliğinde de 6 adet transponderi bulunan söz konusu uydu 
01.06.2004 tarihinden itibaren salınındı yörüngeye girmiş, 16.11.2006 tarihinde hizmet dışı 
bırakılmıştır 

Aynı proje kapsamında 09.07.1996 tarihinde uzaya gönderilen ve 24.09.1996 
tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen Türksat-İC uydusu ise Türkiye-Avrupa ve 
Türkiye-Orta Asya kapsamasına sahip olup, 5 adet 72 Mhz, 2 adet 54 Mhz ve 9 adet 36 
Mhz olmak üzere toplam 16 adet transponder bulunmaktadır. 

Bu uyduların ilk hizmete verildiği dönemde karasal sistemlerle transmisyon 
imkanı sağlamada güçlük çekilen merkezlerin haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi, Orta 
Asya Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye üzerinden yurtdışına bağlantısının sağlanması ve 
TRT'nin televizyon yayınlarının dağıtımı için kullanılmaya başlanmış, özel radyo ve 
televizyon yayınlarına izin veren 20.04.1994 tarih ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanun ile yapılan düzenleme sonrasında uyduların kullanım 
oranı daha da artmıştır. Bu uydulardan faydalanılarak oluşturulan diğer bir altyapı da data 
haberleşmesine yönelik VSAT sistemleri olmuştur. 

Bu gelişmeler sonrasında yurtiçi ve yurtdışındaki şirketler tarafından uydu 
kullanımına olan talebin artma eğiliminde olduğu görülerek, Türk Telekom'un uydu 
işletmeciliğini devam ettirebilmesi için Bakanlar Kurulu'nun 27.11.1995 tarih ve 95/7526 
sayılı karan ile yurtdışında kurulacak 20 milyon dolar sermayeli şirkete Türk Telekom'un 
%51 oranında ortak olmasına izin verilmiştir. Şirketin Anlaşma Zaptı 02.02.1996 tarihinde, 
Ana Statüsü de 04.07.1996 tarihinde imzalanarak EURASIASAT S.A.M. şirketi 
kurulmuştur. Bu şirket tarafından 1998 yılında yapımına başlanan ve 10.01.2001 tarihinde 
uzaya gönderilen Türksat-2A uydusu ise 01.02.2001 tarihinde hizmete verilmiştir. 

Uydu haberleşme hizmetleri 1968 yılından 1995 yılına kadar PTT İşletme Genel 
Müdürlüğü, daha sonra da Türk Telekom bünyesinde yürütülmüş, 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanununu değiştiren 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı yasa ile kurulan Tüksat A.Ş.'ye devredilmesi 
öngörülmüştür. Türksat A.Ş.'nin ticaret siciline tescili 19.07.2004 tarihinde gerçekleşmiş ve 
22.07.2004 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. İki kuruluş arasındaki devir işlemi ise 
22.09.2004 tarihinde imzalanan protokole göre gerçekleştirilmiştir. 

Uydu işletmeciliğindeki sorumluluğun Türksat A.Ş'ye geçmesinden sonra başlatılan 
en önemli proje ise 2007 yılı sonu itibariyle kullanım ömrü tamamlanacak Türksat-İC 
uydunun yerini almak üzere yeni bir uydunun imali ve uzaya gönderilmesi amacıyla 
başlatılan Türksat-3A uydusu projesi olmuştur. Söz konusu uydunun 2008 yılının ikinci 
çeyreğinde uzaya gönderilmesi planlanmaktadır. 
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Türksat A.Ş.'nin hizmet alanı ile ilgili 2005 yılında yapılan diğer bir yasal 
düzenleme de 27.04.2005 tarih ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemede Kablo-TV 
hizmetinin altyapısı ile birlikte Türk Telekom'dan alınarak Türksat A.Ş.'ye devredilmesi 
öngörülmüş olup, iki Şirket arasında 18.05.2005 tarihinde imzalanan protokol ile 
01.07.2005 tarihinde devir işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan son düzenleme ise e-Devlet 
Kapısı'nin kurulup, işletilmesi ile ilgilidir. 20.4.2006 tarih ve 26145 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 24.3.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, Ulaştırma 
Bakanlığı'nın e-devlet kapısı teknik altyapısıın kurulumu ve işletilmesi ile ilgili görev ve 
sorumluluklarını Türksat aracılığı ile yürütmesi esası getirilmiş ve 25.1.2005 tarih ve 
2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk Telekom tarafından yürütülmekte 
olan iş ve işlemler ile, bu amaca tahsis edilmiş olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, 
bütün hak ve sorumlulukların 2 ay içinde Türksat'a devredilmesi öngörülmüştür. Bu 
düzenlemeye uygun olarak gerekli işlemler tamamlanmış olup, sistemin kuruluşu ve 
hizmete verilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Sermayesinin tamamı Hazineye ait tek telekomünikasyon işletmecisi durumunda 
olan Şirket, ülkedeki kamu kurumlarının geniş alan ağı oluşturmaya yönelik iletişim 
projelerine önemli katkılar sağlamakta olup, kırsal alandaki okullara İnternet erişimi 
sağlanması konusunda başlatılan projede de aktif olarak görev almaktadır. 

Türksat A.Ş.'nin 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait bilgileri aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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22.07 / Son Artış 

Toplu bilgiler Ölçü 31 .12 .2004 2005 2 0 0 6 İki yıl Veya 

Dönemi Farkı Azalış % 

Sermaye Bin YTL 125.000 438.214 438.214 -

Ödenmiş sermaye Bin YTL 125.000 438.214 438.214 - -

Öz kaynaklar Bin YTL 582.194 750.821 880.373 129.552 17 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 7.342 20.593 56.665 36 .072 180 

Finansman giderleri Bin YTL - - -

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 172.256 168.206 309.659 141.453 84 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 167.622 149.028 153.321 4.293 3 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 68 5.023 137.509 132.486 264 

Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) % - 2,2 48,4 46,2 230 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL 88.371 88.371 88,371 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin YTL -

İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 66.049 10.910 10.195 

İştirakler temettü gelirleri Bin YTL 5.187 1.923 65 (1858) (96) 

Tüm alım tutarı Bin YTL 226 1.633 1.224 (409) (25) 

Tüm üretim maliyeti Bin YTL 12.881 60.591 72.619 12.028 (20) 

Toplam transponder kapasitesi ( İ C ) MHz 684 684 684 

Kapasite kullanım oranı % 86 83 79 (4) (5) 

Kablo-TV şebeke kapasitesi Adet - 2.635.117 2.709.458 74.341 3 

Kablo-TV abonesi Adet - 1.199.076 1.207.766 8.690 1 

Net satış tutarı Bin YTL 7.460 102.096 141.758 39 .662 38 

Stoklar Bin YTL - 16 16 

İşçi (Ortalama) Kişi 112 275 111 (164) (59) 

Geçici işçi (Ortalama) Kişi 33 35 370 335 957 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 6.180 12.452 19.025 6.573 50 

İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 937 11.921 18.498 6.577 54 

İşçi başına aylık ortalama gider Bin YTL 4.182 2.388 3.212 824 34 

Dönem kânna ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 

Bin YTL 18.004 31.836 13.832 72 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 3.961 27.394 62.320 34.926 125 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL (805) 91.565 121.793 30.228 33 

GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) Bin YTL 3.155 115.549 158.756 43.207 37 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL (6.472) 100.800 141.375 40.575 40 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % - 4,5 7,8 3,3 73 

Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % - 13,0 18,0 5,0 38 

Ekonomik kârlılık % - 13,0 19,0 6,0 46 

Zararlılık % 0,5 

Faaliyet kân veya zaran Bin YTL (5.420) 33.490 69.140 35.650 106 

Dönem kân veya zaran Bin YTL (2.788) 96.231 159.113 62.882 64 

Bilanço kân veya zararı Bin YTL (18.251) 60.374 109.424 49.050 81 
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Uydu haberleşmesi sağlamak üzere 22.7.2004 tarihinde kurulan Şirkete, daha sonra 
yapılan yasal düzenlemelerle ülkedeki Kablo-TV şebekesinin işletilmesi ve e-Devlet 
Kapısının kurulması sorumlulukları da verilmiştir. Birbirinden oldukça farklı ve 
çözümlenememiş çeşitli sorunlarıyla birlikte devralman bu hizmetlerin bir arada 
sürdürülmesi, kurumsallaşmasını ve teşkilatlanmasını henüz yeterince tamamlayamayan 
Şirket için oldukça önemli darboğazlar oluşturmaktadır. 

Türksat uydularıyla yer istasyonlarının işletmesinde önemli bir sorun yaşamayan 
Şirketin özel kişi ve kuruluşların kullanabileceği hizmetleri henüz istenilen oranda 
geliştiremediği ve bu hizmetleri sağlamak üzere lisans alan diğer operatörlerle rekabette 
zorlandığı görülmektedir. Dünyadaki uydu haberleşme sektörü incelendiğinde, en önemli 
gelirin uydular üzerinden sağlanan hizmetlerden elde edildiği, kapasite kiralamalarından 
elde edilen gelirlerin görece daha az olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Şirketin yurtiçi ve 
yurtdışındaki özel kişi ve kuruluşlara yönelik projelere ağırlık vermesi ve uydu haberleşme 
hizmetlerini bu yönde geliştirmesi gerekmektedir. 

Şirketin uydu işletmeciliğinde karşılaştığı diğer önemli bir darboğaz da merkezi 
Monaco'da bulunan ve %75 oranında ortak olduğu Eurasiasat şirketinin durumundan 
kaynaklanmaktadır. 30.10.1996 tarihinde kurulan Şirket, aradan geçen 10 yıldan fazla 
sürede belirlenen hedefe ulaşamadığı gibi kurulduğu tarihten itibaren sürekli olarak kaynak 
tüketen bir yapıdan kurtulamamıştır. Monaco'daki yönetim merkezinin işlevinin en aza 
indirilmesi ve Türksat 2A uydusunun işletimi ve hizmetlerinin pazarlamasının Türksat A.Ş. 
tarafından yapılmaya başlamasıyla giderleri azalan ve bankalara olan borcunu ödeyen 
Eurasiasat'ın, mali durumunda belli bir iyileşme olmasına karşılık, mevcut haliyle ortaklara 
olan borcunu kısa vadede ödeyebilmesi mümkün gözükmediğinden ilave önlemler alınması 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ülkedeki kablo TV şebekesinin işletilmesinden de sorumlu kılınan Türksat çeşitli 
sebeplerle istenilen oranda geliştirilemeyen bu hizmete yönelik birikmiş sorunları daha 
fazla gecikmeden çözmek durumundadır. İlk yatırımları ve işletmesi PTT İşletme Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan, ancak 1994 yılından itibaren gelir ortaklığı esasına göre 
işletilen Kablo TV şebekesinin yaygınlaşamaması ve hizmetlerin gelişememesindeki en 
önemli etken, gelir ortaklığı sözleşmesi imzalayan şirketlerin kısa sürede lisans alıp, 
şebekeyi devralma beklentileri olmuş, uzunca bir süre bu konuda gelişme olmaması 
yüzünden sayısal yayıncılığa geçilememiş, dolayısıyla uydu üzerinden sağlanan televizyon 
yayıncılığı karşısında bu hizmete olan talep giderek azalmıştır. 

Bu koşullarda işletilmekte olan Kablo TV şebekesi yapılan yasal düzenleme sonucu 
Türksat A.Ş. tarafından devralınmış, ancak Telekomünikasyon Kurumu tarafından 2006 
yılında yapılan düzeneleme sonucu lisans alan gelir ortağı şirketler şebekenin sahipliği 
konusunda iddialar ileri sürmeye başlamışlardır. Bu iddiaların Türksat A.Ş. tarafından 
kabul edilmemesi üzerine başlayan yasal sürecin henüz sonuçlanmamış olması yaşanan 
teknik ve işletme sorunlarına hukuki belirsizliği de ilave etmiştir. Diğer taraftan, 
devraladığı şebekeyi işletme konusunda fazla zorlanmayan ve hizmet kalitesinde belli 
iyileştirmeleri gerçekleştirip tarife düzenlemelerini yapan Şirketin sayısal yayıncılığa geçiş 
ve ilave katma değerli hizmetleri sunma konusunda yeterince hızlı davranmadığı, 
dolayısıyla %45 seviyesinde kalan kapasite kullanım oranını artırmada zorlandığı 
görülmektedir. Buna ilave olarak, hizmet sunulan alanların genişletilmesi ve hizmet 
sunulan yerleşim alanı sayısının artırılması konusunda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Bu durum ülkedeki yeraltı telefon şebeke kablolarının içinden geçtiği altyapının 
kullanım hakkının tamamen Türk Telekom'a verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Diğer operatörlerin bu altyapıyı kullanması durumunda uygulanacak koşulları belirleyen ve 

- 8 3 9 -



Telekomünikasyon Kurumu tarafından uygulamaya konulan düzenlemede kira fiyatlarının 
karşılıklı mutabakatla belirlenmesi prensibinin getirilmesi, Türk Telekom'a uygulayacağı 
kira bedelini tespit etme ayrıcalığı sağlamaktadır. Türksat, devraldığı Kablo TV şebeke 
kablolarının geçtiği bu altyapı için Türk Telekom'a bir bedel ödememekle birlikte, ilave 
güzergahlardan kablo çekmesi durumunda yürürlükteki tarifeye göre ödeyeceği kira bedeli, 
bu hizmetten elde edilecek gelirden çok daha yüksek tutarlara ulaşmaktadır. 

Şirketin sorumluluğuna verilen "e-Devlet Kapısı" altyapısının tesisi ve işletilmesi 
görevi ise, bu altyapı aracılığıyla verilecek kamu hizmetlerinden sorumlu kuruluşlarla 
yapılacak yakın işbirliğinin sonuçlarına bağlı olarak yerine getirilebilecek bir görev 
niteliğindedir. Konuya ilişkin düzenlemelerde projeye dahil kamu kuruluşlarının 
sorumluluklarının açıkça belirlenmemiş olması, yürürlükteki mevzuatın kamu hizmetlerinin 
elektronik ortamdan sunulmasına ilişkin açık hükümler içermemesi ve elektronik imza 
kullanımının henüz yaygınlaşmaması bu kapsamda yapılan çalışmaları zorlaştırmakta, 
Türksat A.Ş.'nin diğer kamu kuruluşları karşısındaki yaptırım gücü de bu zorlukların 
aşılmasında yetersiz kalmaktadır. Bu duruma ilave olarak, söz konusu altyapının yazılım ve 
donanımını temin edecek firmanın vermiş olduğu taahhütleri zamanında yerine 
getirememesi yaşanılan sorunları daha da artırmıştır. Dolayısıyla, söz konusu hizmetin 
sunumunda daha fazla gecikilmemesi için ilgili tarafların sorumluluklarının ve Şirkete 
düşen görevlerin yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Uydu işletmeciliği ile ilgili kamu iktisadi kuruluşunun kurulması amacıyla 
16.06.2004 gün ve 5189 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ek madde olarak 33 üncü madde ilave edilmiş, bu 
kapsamda olmak üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, 
Türksat Uydu Haberleşme ve İşletme Anonim Şirketi (Türksat A.Ş.) unvanı altında bir 
anonim şirket kurulmuştur. Yasal düzenlemeye göre Şirket 233 sayılı KHK'ye tabi 
olmadığı gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 6245 sayılı Kanun hükümlerine de tabi değildir. 
Türksat A.Ş. 233 sayılı KHK'ye tabi olmadığından şirket çalışanları da 399 sayılı KHK 
hükümlerine tabi olmayıp iş mevzuatına tabidir. 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa 5335 sayılı Kanun ile eklenen geçici 10 
uncu madde de ise "Türk Telekom'un ortak yerleşim alanları ve kablo TV şebekesinin 
içinden geçtiği ortak altyapı tesisleri hariç olmak üzere, kablo TV hizmet ve altyapısıyla 
ilgili tüm taşınır ve taşınmazları, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve 
donanımları, her türlü fikri ve sınai haklan ile sair hak, alacak ve borçları, her türlü 
sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davaları, icra 
takipleri ve halen yürütülen veya sonuçlandırılan tüm idari inceleme ve soruşturmalan, 
bütün hak, borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile birlikte Türksat A.Ş.'ye devredilir. 
Devir işlemleri üç ay içerisinde yapılacak protokoller ile sonuçlandırılır." şeklinde 
düzenlemeye yer verilmiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 24.03.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı e-Devlet Kapısının 
Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararı ve 25.06.2005 tarih ve 25856 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5369 sayılı Evrensel Hizmetin sağlanması 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak Ulaştırma 
Bakanlığı'nın 09.05.2006 tarih ve 404.01 sayılı yazısı ile Türksat A.Ş., uydu ve Kablo TV 
hizmetleri yanı sıra e-devlet ve evrensel hizmet alanında da çeşitli görev ve yetkilerle 
donatılmıştır. 
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Türksat A.Ş.'nin teşkilatlanması genel müdürlük şeklinde olup merkezde genel 
müdür, genel müdür yardımcılıkları ve direktörlükler şeklinde bir yapılanmaya gidilmiştir. 
Her direktörlüğün altında ise müdürlükler bulunmaktadır. Bu yönüyle direktörlüklerin 
kamu yönetimindeki daire başkanlıkları ile aynı fonksiyon ve görevlere sahip oldukları 
görülmektedir. Kablo TV hizmetlerinin verildiği 21 ilde Yönetim Kurulu Kararı ile 22 şube 
açılmış ve yine Yönetim Kurulu Karan ile şubeleri idare ve temsil için müdür ataması 
yapılmıştır. 2006 yılı sonu itibariyle 21 ilde (İstanbul'da 2 müdürlük olmak üzere) 22 Kablo 
TV müdürlüğü bulunmaktadır. 

Şirkette istihdam edilen personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesine göre personelinin atanma ve çalışma usul ve 
esaslan, unvanlan, sayısı, nitelikleri, ücret, maaş ve ikramiyeleri ile şirket personeline 
harcırah ödenmesi ve ödenecek harcırahın miktarları ile konut tahsisi ve ödenecek konut 
yardımına ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Yönetim Kurulu görevli ve 
yetkilidir. 

Şirket Ana Sözleşmesinin 15 inci maddesine göre Yönetim Kurulu karanyla; yerli 
ve yabancı uzman çalıştırılabileceği gibi niteliği itibariyle özel bir uzmanlık ve birikim 
gerektirmeyen hizmetler de alt işverenlerden temin edilebilir. Yönetim Kurulu 20.09.2004 
tarih ve 14 sayılı karan ile İnsan Kaynakları Yönergesini onaylayarak yürürlüğe koymuştur. 
Şirketin personel kadrolan, Yönetim Kurulunun 20.09.2004 gün ve 14 sayılı kararı ile 
kabul edilen İnsan Kaynaklan Yönergesine göre 397 kişi olarak belirlenmiş, 03.05.2007 
gün ve 21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile de e-Devlet uygulaması ve 5335 sayılı Kanunla 
Kablo TV işletmesinin Şirkete devir edilmesiyle 21 ilde Kablo TV şubesinin açılması 
sonucu Şirket kadro sayısı 975 adet olarak belirlenmiştir. 

2006 yılında çalışan 515 işçinin 114 ü açıktan tayin edilerek alınmıştır. Açıktan 
atanan işçiler ile belirsiz süreli iş akdi düzenlendiği için bu işçiler geçici işçi statüsünde 
istihdam edilmektedirler. Türksat A.Ş. bünyesinde istihdam edilen işçiler daimi ve geçici 
olmak üzere iki farklı statüde bulunmaktadırlar. Geçici işçi statüsünde çalıştırılan personel, 
Bakanlar Kurulunun 18.05.1983 tarih ve 83/6750 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolanna İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında 
Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işe alınmaktadırlar. Söz konusu 
yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları, vasıflı, vasıfsız, daimi, geçici işçi 
ihtiyaçlarını iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, 
cinsiyet gibi ayrıntılarla sınavın yapılacağı yer ve saati yazılı olarak Türkiye İş Kurumuna 
bildirmek ve işçilerini Kurumca gönderilenler arasından almak zorundadırlar. Buna 
karşılık, Türksat A.Ş.'nin talep ettiği işçiler eğitim düzeyi yüksek, belirli iş tecrübesine 
sahip ve uzman personelden oluşmaktadır. Kalifiye personel ise zaten Türkiye İş Kurumuna 
müracaat etmemektedir. Dolayısıyla Türkiye İş Kurumu'na müracaat eden ve Kurumun 
Türksat A.Ş.'ye bildirebileceği kişiler Şirketin istediği özelliklere sahip değildir. Bu 
uygulama zaman aldığı gibi hem çalıştırılması planlanan personel hem de Şirket için 
gereksiz yazışmalara ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

2006 yılında 13.328.518 YTL'si esas ücretler, 2.425.131 YTL'si ek ödemeler, 
3.271.602 YTL'si sosyal giderler olmak üzere toplam 19.025.251 YTL personele harcama 
yapılmıştır. Yıl içinde çalıştırılan ortalama personel sayısı 480 (Genel Müdür hariç) kişi 
olduğundan kişi başına ayda düşen personel harcaması 3.212 YTL olmuştur. 

III- MALİ BÜNYE 

Şirketin 2006 yılı sonunda, önceki yıla göre varlıkları ve kaynakları % 21,5 
oranında 165.504.619 YTL artarak 936.918.216 YTL'ye ulaşmıştır. Şirketin varlıkları 
içindeki hazır değerlerin payı 218.717.306 YTL azalarak % 49,1'den % 17,1 'e inerken, 
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uzun sürede paraya çevrilebilir değerlerinin payı da 19.969.109 YTL artarak % 21,1'den 
% 19,5'e gerilemiştir. Kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerin payı 227.796.268 YTL 
artarak % 14,4'ten % 36,2'ye, bağlı değerlerinin payı da 136.456.548 YTL artarak 
% 15,4'ten % 27,2'ye yükselmiştir. 

Kaynaklar içindeki yabancı kaynakların payı 35.952.688 YTL artarak % 2,7'den 
% 6,0'a yüksekmiş, özkaynakların payı ise 129.551.931 YTL artarak % 97,3'den % 94,0'a 
gerilemiştir. Toplam kaynaklanndaki yabancı kaynakların payı % 174,6 oranında artarken, 
öz kaynakların payı % 17,3 oranda artmıştır. 

Kuruluşun maddi duran varlıklarının öz kaynaklara oranı geçen yıla göre 15,3 puan 
artışla % 17,8 olmuştur. Bu yükselişin en önemli nedeni Türksat 3A uydusu yatırımı 
nedeniyle, Şirketin maddi duran varlıkları (net) 137.159.086 YTL artarak 19.178.236 YTL'den 
156.337.322 YTL'ye yükselmiş, buna karşılık esas sermayesi 438.214.069 YTL olarak 
önceki yıl ile aynı kalmıştır. Genel kabul görmüş ilkelere göre bu oranın büyük ölçekli 
işletmelerde % 65'ten daha düşük olması maddi duran varlıklarla öz kaynaklar arasında 
uygun bir dengenin kurulduğunu göstermektedir. 

Şirkette menkul kıymetlerin ve diğer bazı kalemlerin artması dönen varlıkları % 1,9 
oranında yükseltmiştir. Kısa süreli yabancı kaynaklar ise % 211,9 oranında artmış 
görünmesine karşılık, kısa süreli borçlar 18.064.965 YTL'den 56.347.592 YTL'ye 
yükselmiştir. Sonuç olarak Şirketin 2006 yılında net işletme sermayesi ihtiyacı bulunmadığı 
gibi, 443 milyon YTL fazla vermiştir. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Uluslararası haberleşmede oldukça uygun çözümler üreten haberleşme uydularının 
kullanımı kısa sürede yaygınlaşmış, ancak fiber optik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 
uydular üzerinden sağlanan telefon haberleşmesi azalmış, bunun yerini televizyon 
yayınlarının iletimi almıştır. Özellikle doğrudan evlere yapılan televizyon yayınları geniş 
bir uygulama alanı bulmuş ve görüntü iletimi amacıyla kiralanan uydu kapasitesi giderek 
artmıştır. Haberleşme uydularının diğer bir kullanım alanı ise geniş alan kurumsal veri 
şebekeleri olmuştur. 

Bu gelişmeler sonucunda 2006 yılı itibariyle mevcut ticari uyduların kapasitelerinin 
hizmetlere göre kullanımı incelendiğinde, %67 oranında görüntü, %25 oranında data, %8 
oranında da ses iletimi için kullanıldığı görülmekte olup, bu durum uydu işletmecisi 
kuruluşları da doğrudan etkilemiştir. Uydu Endüstrisi Birliği (SIA) tarafından Haziran 2007 
tarihinde yayımlanan raporda, 2006 yılında dünyada uydu endüstrisinden elde edilen 
toplam gelirin 106,1 milyar dolar olduğu, bunun 28,8 milyar dolarının yer istasyonu 
teçhizatı üretiminden, 2,7 milyar dolarının uydu fırlatma endüstrisinden, 12 milyar 
dolarının uydu üretiminden, 62,6 milyar dolarının ise uydu üzerinden sağlanan 
hizmetlerden elde edildiği belirtilmektedir. 

PTT İşletme Genel Müdürlüğü tarafından Atlantik Okyanusu üzerindeki 
INTELSAT-IVA uydusu ile çalışmak üzere kurulan uydu yer istasyonunun 1979 yılında 
hizmete verilmesi ile birlikte başlanılan uydu haberleşme hizmeti, 406 sayılı Telgraf ve 
Telefon Kanunu'nda değişiklik yapan 10.1.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun gereğince 1995 
yılında Türk Telekom'un sorumluluğuna geçmiş, Türksat A.Ş. ise yapılan yasal düzenleme 
sonrasında 22.09.2004 tarihinde Türk Telekom ile imzaladığı protokol kapsamında bu 
sorumluluğu devralmıştır. 

İntelsat, Eutelsat ve Inmarsat şirketlerine ait uydular üzerinden çalışmak üzere 
Ankara-Gölbaşı'nda bulunan yer istasyonlarından sabit ve mobil hizmetler için 
faydalanılmaktadır. 1979 yılında hizmete verilen AKA-1 yer istasyonu 1997 tarihine kadar 
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kullanılmıştır. Bu uydu üzerinden sağlanan analog bağlantıların sayısala (IDR) 
dönüştürülmesi ve kullanım ömrü tamamlanmış olan teçhizatın yenilenmesi amacıyla, söz 
konusu yer istasyonu yerine kurulan AKA-6 yer istasyonu 17.12.1997 tarihinde hizmete 
verilmiştir. Söz konusu yer istasyonu üzerinden Kanada (2 Mbit/s) ve Libya (512 kbit/s) 
bağlantıları ile ve 2 TV kanalı (Kısa süreli alış/veriş) çalışmaktadır. 

1988 yılında hizmete verilen ve Hint Okyanusu üzerindeki INTELSAT uydusu 
üzerinden çalışan AKA-3 yer istasyonu ise sayısal bağlantılar (IDR) için uygun olarak tesis 
edilmiş olup, 60°D pozisyonunda bulunan Intelsat 904 uydusuna yönlendirilmiştir. 

Atlantik Okyanusu üzerinde bulunan Intelsat 1002 uydusuna yönlendirilen AKA-10 
yer istayonu ise Adana-İncirlik'te bulunmakta olup, 60 telefon kanalı (IDR) 
kapasitesindedir. Aynca, Türk Telekom Acıbadem santralinde bulunan ve Comsat A.Ş.'den 
devralınan istasyon daha önceki yıllarda imzalanmış olan gelir ortaklığı sözleşmesi 
gereğince Comsat A.Ş. tarafından kurulmuş olup, kullanma süresi sonunda mülkiyeti devir 
alınmıştır. Söz konusu şirket Telekomünikasyon Kurumu'ndan lisans aldığından bu 
istasyonu kira ücreti karşılığı kullanmaya devam etmektedir. 

EUTELSAT uydusu üzerinden çalışan AKA-2 yer istasyonu ise TRT'ye ait radyo 
ve televizyon kanallarının Türksat uydulan kapsama alanını dışındaki Avustralya, Amerika 
ve Avrupa ülkelerine ulaştırılması için kullanılmaktadır. 

INMARSAT uyduları üzerinden gemi-kara haberleşmesi için kullanılmak üzere 
03.07.1989 tarihinde hizmete verilen AKA-7 ve AKA-8 yer istasyonları başlangıçta sadece 
Standart-A hizmeti (Telefon ve teleks) vermek üzere kurulmuş olup, 1993 yılında Standart-
C hizmeti (Teleks) için gerekli olan donanım ilavesi ile daha fazla imkana 
kavuşturulmuştur. Buna karşılık söz konusu istasyonlar INMARSAT tarafından geliştirilen 
yeni hizmetlere uygun hale getirilmediğinden hizmet dışı bırakılmıştır. 

1960'lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan sabit pozisyonlu uydulann 
yerleştirileceği lokasyonlar, yayın frekansları ve kapsama alanları gibi özelliklerinin 
ITU'ya üye idarelerin ortak mutabakatı ile belirlenmesi konusu Radyo Tüzüğü kapsamına 
alınmış ve bu amaçla yapılacak müracaat ve onay işlemleri için belli kurallar belirlenmiştir. 
Türkiye'nin milli uydu şebekesi kurması konusunda karar verdiği dönemden itibaren ITU 
nezdinde yaptığı çalışmalar sonucunda kullanım hakkı kazanılmış uydu şebekeleri ve 
lokasyonları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Lokasyon Uydu şebeke adı Kullanım amacı 

3 1 ° D T Ü R K S A T - I B Ku band uygulamalan 3 1 ° D 

TURKSAT-K1 Ku band uygulamaları 

42° D TÜRKSAT-1A Ku band uygulamalan 42° D 

T Ü R K S A T - İ D Ku band uygulamaları 

42° D 

TURKSAT-K2 Ku band uygulamalan 

42° D 

TURKSAT-BSS BSS band uygulamaları 

50° D T Ü R K S A T - İ C Ku band uygulamaları 
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Söz konusu lokasyonlarda çalışmak üzere planlanan TÜRKSAT uyduları 
21.12.1990 tarihinde tedarikçi firma ile imzalanan ve 28.03.1991 tarihinde yürürlüğe giren 
sözleşme kapsamında imal edilmeye başlanmıştır. İlk imal edilen uydu (TÜRKSAT-1 A) 
24.01.1994 tarihinde uzaya gönderilirken meydana gelen arıza nedeniyle yörüngesine 
ulaşamadan düşmüş, 11.08.1994 tarihinde uzaya gönderilen ikinci uydu (TÜRKSAT-IB) 
10.10.1994 tarihinde servise verilmiştir. 31,3° Doğu lokasyonuna yerleştirilen ve 10 adet 36 
Mhz band genişliğinde ve 6 adet 72 Mhz band genişliğinde olmak üzere 16 adet 
transponderi bulunan TÜRKSAT-IB uydusu 13.7.2004 tarihinde salınındı yörüngeye 
bırakılmış ve 16.11.2006 tarihinde ise çalışması durdurularak yörüngeden çıkarma işlemi 
tamamlanmıştır. 

İlk servise verildiği dönemde televizyon yayınları ile birlikte diğer haberleşme 
hizmetleri için de kullanılan TÜRKSAT-IB uydusu, TÜRKSAT-İC hizmete girdikten 
sonra kırsal alandaki yerleşim yerlerinin transmisyonu amacıyla küçük çaplı Telefon Yer 
İstasyonları (TES), IBS (Intelsat Business Services/Düşük hızlı data), IDR (Yüksek hızlı 
data) şebekeleri için kullanılmış, ancak salınındı yörüngeye girdiği tarihten sonra uyduyu 
takip edebilme özelliği olan antenlerle noktadan noktaya veri iletimi için kullanılabilmiştir. 
TÜRKSAT-IB uydusunun 2005 yılında kullanılan kapasitesi incelendiğinde; Ocak 2005 
tarihi itibariyle toplam kapasitesinin %29'u kullanılırken, bu oranın giderek azaldığı ve 
Kasım 2005 tarihinde %19'a indiği, 2006 yılında ise söz konusu uydunun kullanılmadığı 
görülmektedir. 

Söz konusu uydu tarafından kullanılan yörüngeye ilişkin hakların kaybolmaması 
için SES ASTRA firmasının 1 D uydusunun temin edilerek bu lokasyona taşınmasının 
uygun olacağına karar verilmiş ve bu karar 12.7.2007 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu 
karan ile de onaylanmıştır. 

10.07.1996 tarihinde uzaya gönderilen ve 42° Doğu pozisyonuna yerleştirilip 
24.09.1996 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete verilen TÜRKSAT-1C uydusunun 5 
adet 72 Mhz, 2 adet 54 Mhz ve 9 adet 36 Mhz olmak üzere toplam 16 adet transponderi 
bulunmaktadır. Üretici firma tarafından fırlatma öncesinde 10 yıllık ömür için gerekli yakıt 
miktan hesaplanırken söz konusu uydu için yıllık ortalama yakıt tüketimi 20 kg olarak 
tespit edilmiş olup, 2006 yılı içinde yapılan manevralarda tüketilen yakıt miktan bu 
değerden daha az olmuştur. 

TÜRKSAT-İC uydusunun iki farklı kapsama alanı bulunmaktadır. Batı 
kapsamasında Türkiye-Avrupa, Doğu kapsamasında ise Türkiye-Orta Asya yer almaktadır. 
Kapsama alanındaki ülkelerde kullanıcılar söz konusu uyduyu data, IDR/IBS, TV, radyo, 
SNG (Haber geçişi), VSAT, TES ve resmi haberleşme amacıyla kullanabilmektedir. 

Şirket tarafından sağlanan bilgilerden; 2006 yılı sonu itibariyle TÜRKSAT-İC 
uydusunun toplam kapasite kullanım oranının %79,5 olduğu, buna ilave olarak %3,8 
oranındaki kapasitenin kiralanma aşamasında, %2 oranındaki kapasitenin ise servise 
verilme aşamasında olduğu, dolayısıyla dünyadaki genel sabit uydu transponder doluluk 
oranı olan %70'in üzerinde bir değere sahip olduğu görülmektedir. 

Şirketin %75 oranında hissedar olduğu ve yasal merkezi Monaco'da bulunan 
EURASIASAT şirketine ait TÜRKSAT-2A uydusunun işletilmesini de fiilen Türksat A.Ş. 
tarafından yapılmaktadır. TÜRKSAT-2A uydusu 10.1.2001 tarihinde uzaya gönderilmiş ve 
TÜRKSAT-İC uydusu ile aynı pozisyona yerleştirilmiştir. FSS (Fixed Satellite 
Services/Sabit Uydu Hizmetleri) frekans bandında 36 Mhz'lik 12 adet ve BSS (Broadcast 
Satellite Services/Yayın Uydu Hizmetleri) frekans bandında 33 Mhz'lik 20 adet olmak 
üzere toplam 32 adet transponderi bulunmaktadır. 
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TÜRKSAT-IB uydusunun ömrünü tamamlayıp hizmet dışı kalması, TÜRKSAT-
İC uydusunun da 2007 yılından itibaren salınındı yörüngeye geçecek olması bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesini zorlaştırdığından, yeni bir uydunun temin edilmesi 
gündeme gelmiştir. Yönetim Kurulu tarafından alınan 10.10. 2005 tarih ve 43 sayılı kararla 
yeni nesil uyduların üretimi için ihale yapılması kararlaştırılmış ve Şirket tarafından 
Ağustos 2005 tarihinde hazırlanmaya başlanılan Teknik Şartname esas alınarak yapılan 
ihaleyi kazanan Alcatel Alenia Space firması ile 191.300 dolar üzerinden sözleşme 
yapılması hususu uygun bulunmuştur. Türksat-3A uydusunun Türksat-İC uydusunun 
ömrünü tamamlayacağı Ocak 2008 tarihinde hizmete verilmesi öngörülmüş olmakla 
birlikte, bu tarihin 2008 yılının ilk çeyreğine sarkabileceği, dolayısıyla oluşacak 3 aylık bir 
süre için diğer uydu operatörlerinden kapasite kiralanmasının uygun olacağı 
kararlaştın İmi ştır. 

Ankara-Gölbaşı'nda Türksat-İC ve Türksat-2A istasyonlarının yönetim-denetimi 
için iki ayn yer istasyonu bulunmakta olup, bunlardan biri Genel Müdürlük yerleşkesinde, 
diğeri ODTÜ'dedir. Bunların dışında diğer bir yedek istasyon ise Fransa-Cannes'da 
bulunmaktadır. Türksat uyduları üzerinden sağlanan haberleşmede kullanılmakta olan yer 
istasyonlarından radyo ve televizyon programlarının iletimi ile ulusal ve uluslararası telefon 
ve data haberleşmesinde (IDR-IBS) yararlanılmaktadır. 

Televizyon yayıncılığının gelişmeye başladığı ilk yıllardan itibaren başta A.B.D.'de 
olmak üzere gelişmiş ülkelerde uydu sistemleri ile Kablo-TV sistemleri müştereken 
kullanılarak çok sayıda programı iletebilen dağıtım şebekelerinin oluşturulduğu ve gelişen 
teknoloji ile birlikte bu şebekelerin sabit telefon şebekelerinden sunulan hizmetleri de 
verdiği bilinmektedir. 

Yapılmış olan yasal düzenlemede bu husus açıkça belirtilerek, 406 sayılı Kanunun 
EK 33 üncü maddesinde "... kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her 
türlü hizmeti sunmak, televizyon yayıncılığı ve uydu platform işletmeciliğini yürütmek, 
işletmek ve ticari faaliyette bulunmak" yetkisi Türksat A.Ş.'ye verilmiştir. 

2006 yılı sonu itibariyle Kablo TV şebekesindeki toplam abone sayısı 1.207.766 
adet olup yıl içindeki abone artışı 8.690 adet, kapasite kullanım oranı ise %44,6 
düzeyindedir. Uydu üzerinden yapılan sayısal radyo ve televizyon yayınlarının mevcut 
Kablo-TV hizmetine olan talebi önemli ölçüde azaltmış olmasının yanında, Türk 
Telekom'dan devralınan şebekenin mevcut yapısı ve işletilmesinde karşılaşılan idari, teknik 
ve yasal sorunların hizmetin istenilen oranda yaygınlaşamamasına neden olmuştur. Buna 
karşılık, şebekenin Türksat A.Ş. tarafından devralınma sonrasında 2006 yılında hizmetin 
geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 
bulunulmuştur. 

Kablo TV şebekesi üzerinden verilen diğer bir hizmet olan İnternet erişimi Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, İzmit ve 
Tekirdağ illerinde verilmekte olup, 2005 yılı sonunda 28.149 adet olan abone sayısı 2006 
yılı sonu itibariyle 27.474 adet olmuştur. 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 1024 Kbps ve 
2048 Kbps hızlarında erişim sağlanmaktadır. 

Hizmetin yaygınlaşması ve uydu üzerinden yapılan yayınlar karşısında tercih edilir 
hale gelebilmesi için işletilmekte olan şebekenin sayısal televizyon yayınları için uygun 
hale getirilmesi ve kanal sayısının artırılması, ayrıca seçenekli hizmet sunulması büyük 
önem arz etmektedir. 

E-Hazırlık sıralamasında dünyada henüz üst sıralarda yer almayan Türkiye'nin 
istenilen düzeye çıkartılması amacıyla başlatılmış olan çalışmaların başında "e-Dönüşüm 
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Türkiye Projesi" gelmektedir. 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile amaçları, kurumsal 
yapısı ve uygulama esaslan belirlenmiş olan söz konusu projeye ilişkin Kısa Dönem Eylem 
Planı 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuştur. Planın en önemli 
bölümlerinden birini kamu hizmetlerinin ortak platformda sunumu oluşturmakta olup, bu 
amaçla oluşturulacak "e-Devlet Kapısı"nın teknik altyapısını kurma görevi 25.1.2005 tarih 
ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türk Telekom'a verilmiştir. Bununla 
birlikte, e-Devlet Kapısı altyapısını kurmakla görevlendirilen Türk Telekom'un 
özelleştirilmesi nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve söz konusu görev de Ulaştırma 
Bakanlığına verilmiştir. 20.4.2006 tarih ve 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
24.3.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, Ulaştırma Bakanlığı'nın 
e-Devlet Kapısı teknik altyapısının kurulumu ve işletilmesi ile ilgili görev ve 
sorumluluklarını Türksat aracılığı ile yürütmesi esası getirilmiş ve 25.1.2005 tarih ve 
2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk Telekom tarafından yürütülmekte 
olan iş ve işlemler ile, bu amaca tahsis edilmiş olan mali kaynaklar da dahil olmak üzere, 
bütün hak ve sorumlulukların 2 ay içinde Türksat'a devredilmesi öngörülmüştür. 

Bu düzenleme sonrasında görevi Eylül 2006 tarihi itibariyle devralan Türksat, 
Ankara-Gölbaşı'daki yerleşkesinde 16.10.2006 tarihi itibariyle sistemin kurulacağı mahalli 
hazırlamış ve Aralık 2006 tarihi itibariyle sistemler kurularak testlere başlanılmıştır. 
Dolayısıyla, sözleşme imza tarihinden yaklaşık bir yıl sonra ancak montaj çalışmaları 
tamamlanabilmiş ve sistemin geçici kabule hazır olma tarihi 16.10.2007 tarihine 
ertelenmiştir. 

Çok sayıda kamu kuruluşunun ortak çalışmasını gerektiren bu projenin tamamlanıp 
hizmete başlanılabilmesi için ilgili kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması ve 
kuruluşlarda bulunan sistemlerin birbirlerine bağlantısı için gerekli altyapının oluşturulması 
büyük önem arz etmektedir. Sistem üzerinde çok sayıda programın çalışacak olması, ilgili 
kamu kuruluşlannda farklı sistemler ve farklı programlar kullanılarak sağlanmakta olan 
hizmetlerin ortak bir platform üzerinden sağlanacak olması ve kullanılacak kimlik 
bilgilerinin teyidi ile kişisel bilgilerin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri, kişisel 
erişime açılacak kurumsal bilgilerin seviyesi bu projenin önem verilmesi gereken diğer 
unsurlarını oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan, elektronik ortamda sunulacak hizmetlerin tanımı ve kapsamı ile 
kullanılacak içeriğin belirsizliği, bunun yanında hizmet sunmaya esas olacak iş süreçlerinin 
aynntılı olarak belirginleştirilememiş olması, kamu kurumlarının sahip olduğu bilgi 
sistemlerinin e-Devlet Kapısına bağlanmaya yeterince hazır olmaması, yasal sorunlann 
henüz çözümlenememiş olması, bunun yanında 24.3.2006 tarih ve 2006/10316 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile getirilen, Ulaştırma Bakanlığı'nın e-Devlet Kapısı teknik 
altyapısının kurulumu ve işletilmesi ile ilgili görev ve sorumluluklannı Türksat aracılığı ile 
yürütmesi esasında Ulaştırma Bakanlığı ile Şirket arasındaki görev paylaşımının yeterince 
ayrıntılı olarak yapılmamış olması gibi sorunlar yüzünden e-Devlet Kapısı hizmetini 
sunmada birinci derecede sorumlu olarak gözüken Şirketin ilgili taraflar karşısındaki 
durumunu zorlaştırdığı gibi konu ile ilgili nihai karar alınmasını da geciktirmektedir. 

Bu sorunların yanında e-Devlet Kapısı hizmetinin sunulacağı yazılım ve donanımın 
tedarikçisi firmanın da taahhüdünü zamanında yerine getiremediği ve sistemin öngörülen 
hizmete girme tarihi olan 16.10.2007 tarihi aşıldığından sözleşmenin feshi yoluna gidildiği 
görülmektedir. 
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V-YATIRIMLAR 

2006 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar Yönetim Kurulunun 11.4.2006 tarih ve 08 
sayılı karan ile kabul edilen "2006 yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Yatırım Programı"nda yer 
almış olup, yatınm programı tutarı 283,9 milyon YTL olarak öngörülmüştür. Buna karşılık, 
program kapsamında yapılan yatınmlann tutan, kur farkı, vergi, resim ve harçlarla birlikte, 
142 milyon YTL düzeyinde kalmıştır. Ayrıca, 2006 yılı yatırım programında yer alan 
toplam 26 adet projeden sadece 9 adet proje kapsamında harcama yapılmış, diğer projelerde 
herhangi bir yatırım gerçekleştirilmemiştir. 

Program kapsamındaki en önemli yatırım projesi Türksat-İC uydusunun yerine 
gönderilecek olan uydunun temini projesidir. Kullanım ömrü 2007 yılında tamamlanacak 
olan Türksat-İC uydusunun yerine kullanılacak uydunun 23.9.2005 tarih ve 2005/9481 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince temini için söz konusu projeye 130,9 milyon YTL 
ödenek konulmuş olup, bunun 127,4 milyon YTL'lik kısmının harcanmıştır. 

Şirketin diğer önemli bir yatınm projesi olan VSAT projesinin gerçekleştirilmesi 
için yapılan sözleşme kapsamında temin edilen cihazlar çeşitli kuruluşlann geniş alan ağı 
ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmakta olup, 2006 yılında bu proje kapsamında yapılan 
harcama tutarı 2,3 milyon YTL'dir. 

Kablo TV şebekesinin yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 
başlatılan proje kapsamında yapılan yatınm sonucu 2005 yılı sonunda girilen bina sayısı 
259.896 adet iken 2006 yılı sonunda 294.457 adede ulaşmış, şebekenin toplam kapasitesi 
ise 2.635.117 adetten (bağlanabilir abone) 2.709.458 adede ulaşmıştır. 

Çeşitli kuruluşlara ait radyo ve televizyon yayınlarının sayısal olarak uyduya 
çıkarılması için kullanılan yer istasyonlarının temini için yapılacak yatırımlar için 2006 
yılında 709 bin YTL yatırım yapılması öngörülmüş olup, bu kapsamda yapılan yatınmlann 
tutan 633 YTL olmuştur. 

Ülkedeki kamu hizmetlerinde verimliliğin ve etkinliğin artırılması açısından büyük 
önem arz eden ve toplumsal yapıda önemli değişiklikler sağlayarak Bilgi Toplumuna geçiş 
sürecinde önemli bir adım atılmasını sağlayacak olan e-Devlet Kapısı altyapısı için gerekli 
yazılım ve donanımın temini ve hizmete verilmesini amaçlayan bu proje için 2006 yılında 
32,5 milyon YTL'lik yatırım ödeneği öngörülmüş olmasına karşılık, yapılan yatırım tutarı 
1.1 milyon YTL mertebesinde, projenin gerçekleşme de oranı %3,3 düzeyinde kalmıştır. 

e-Devlet Kapısı Projesi kapsamında temin edilecek yazılım ve donanıma ilişkin 
sözleşme ilgili firmayla 27.10.2005 tarihi itibariyle imzalanmış, sistemi işletme 
sorumluluğunun Türksat A.Ş.'ye verilmesi üzerine 16.10.2006 tarihinde Şirket tarafından 
işyeri teslimi yapılarak müteahhit firmanın çalışmaya başlaması sağlanmıştır. Bu koşullar 
altında ilgi sözleşme gereğince müteahhit firmanın 16.10.2007 tarihinde işi bitirerek 
kurulan sistemi geçici kabule hazır hale getirmesi gerekirken, firmanın bu taahhüdünü 
yerine getiremediği anlaşıldığından 2.11.2007 tarihinde Noter aracılığıya ihtarname 
gönderilerek 30 günlük bir tamamlama süresi içinde işin tamamlanması istenilmiştir. 
Belirlenen bu sürede de bir gelişme görülmemesi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından 
alınan 21.11.2007 tarih ve 61 sayılı kararda sözleşmenin feshedilmesi için Genel 
Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

2006 yılı için belirlenmiş olan yatırım tutannın 283,9 milyon YTL olmasına 
karşılık, gerçekleştirilen yatırımın 137,5 milyon YTL düzeyinde kalmış olması ve toplam 
proje sayısı 26 adet olmasına karşılık, harcama yapılan proje sayısının 9 adet olması yatırım 
programının gerçekçi verilere dayanılarak hazırlanmadığını göstermektedir. 
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VI-IŞTIRAKLER : 

Türksat A.Ş.'nin 2006 yılı sonu itibariyle tamamı yurtdışında olmak üzere bir bağlı 
ortaklığı ve 3 iştiraki bulunmaktadır. Türksat A.Ş.'nin EURASİASAT adında Monaco'da 
yerleşik, sermayesinin % 75'ine sahip olduğu bağlı ortaklığının esas ve ödenmiş sermayesi 
118.396.200 YTL, Türksat A.Ş. tarafından taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı 
88.371.450 YTL ve payı ise %75'tir. 

Eurasiasat'ın Şirketin 2006 yılı sonu itibariyle mali durumunu denetleyen kuruluş 
tarafından hazırlanan denetim raporu incelendiğinde; varlıklar toplamının 213,9 milyon 
Euro olmasına karşılık, özkaynaklarının, geçmiş yıl zaran olan 105,1 milyon Euro'luk tutar 
nedeniyle 41,2 milyon Euro eksi bakiye verdiği, faaliyet zararının 7,7 milyon Euro, dönem 
net zararının 569,7 bin Euro, kısa vadeli yabancı kaynakların 6,1 milyon Euro, uzun vadeli 
yabancı kaynaklann 203,3 milyon Euro, borç ve gider karşılıklarının 45,7 milyon Euro, 
Şirketin ortaklara borcunun ise 150,8 milyon Euro olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara 
göre Şirket Ana Sözleşmesinin 20. maddesine göre olağanüstü genel kurula gidilmesi ve 
Şirketin devam edip etmeyeceği konusunda bir karara varılıp, sonucunun kamuoyuna 
açıklanması gerektiği de belirtilmektedir. 2006 yılında Şirketin mevcut Yönetim 
Kurulunda; Türksat A.Ş. Dr. Osman Dur, Dr. Şenol Duman ve Sn. Şenol Gülgönül ile 
Alcatel firması ise Özgür Remzi ve Yves de La Sere ile temsil edilmiştir. 

İştirakler 

İştirakin Kuruluşça 2006 yılı sonunda Toplam kamu payı 

İştirakler Esas 
sermayesi 

Bin YTL 

Ödenmiş 

Sermayesi 

YTL 

Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt 
edilen 

YTL 

Ödenen İştirakler Esas 
sermayesi 

Bin YTL 

Ödenmiş 

Sermayesi 

YTL 

YTL % YTL % 

Taahhüt 
edilen 

YTL 
YTL % 

Eutelsat 535.670 2.142.680 0,4 2.142.680 100 2.142.680 2.142.680 100 

ICO 2.013.150 8.052.600 0,4 8.052.600 100 8.052.600 8.052.600 100 

Toplam 2.548.820 10.195.280 0,8 10.195.280 100 10.195.280 10.195.280 100 

Türksat A.Ş.'nin sermayesinin % 75'ine sahip olduğu Eurasiasat şirketinin kar ve 

Bağlı ortaklıklar 

2005 2006 

Bağlı ortaklıklar 
Gerçekleşen 
dönem karı 
veya zararı 

YTL 

Kuruluşa 
isabet eden 
temettü YTL 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
Oranı % 

Gerçekleşen 
dönem karı 
veya zararı 

YTL 

Kuruluşa 
isabet eden 
temettü YTL 

Temettünün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı % 

Genel Kurul ve Denetçileri 
Bulunanlar 

Eurasiasat SAM 1.922.774 - - (1.054.890) - -

Toplam 1.922.774 - - (1.054.890) - -

Son dönemde alınan tedbirlerle 2005 yılını 1,9 milyon YTL kârla kapatan Şirketin 
2006 yılını 1,1 milyon YTL zararla kapatmış olması mali durumunun henüz istenilen 
oranda düzelmediğini göstermektedir. Dolayısyla, alınan tedbirlerin yanında ilave diğer 
tedbirlerin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 
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Bu kapsamda olmak üzere alınabilecek tedbirlerin başında ise işletme giderlerinin 
azaltılması gelmektedir. Eurasiasat'ın 2006 yılı işlemlerini denetleyen kuruluş tarafından 
hazırlanan denetim raporuna göre; Şirketin biri Monaco'da olmak üzere toplam 10 
elemanının bulunduğu, bu elemanlar için yapılan toplam harcama tutarının 433,5 bin Euro, 
Şirket Yönetim Kurulu'nun 49. toplantısında alınan karar gereğince Türkiye'de açılan 
irtibat bürosu giderlerinin yıllık giderinin ise 680,4 bin Euro olduğu belirtilmektedir. Bu 
masrafların ayrıntısına erişilememiş olmakla birlikte, Şirketin giderlerinin azaltılması ve 
pazarlama faaliyetlerinin daha etkin sürdürülmesi için Monaco'daki merkezin küçültülerek 
Türkiye'de bir irtibat bürosunun açılmasındaki amaca yeteri ölçüde ulaşılamadığı 
görülmektedir. 

Aynca, Türksat-IB uydusunun hizmet dışı kalmasının da etkisiyle Türksat-3A 
uydusunun kapasite kullanımı açısından 2006 yılı sonu itibariyle oldukça iyi bir duruma 
geldiği, buna karşılık hizmetlerinin küresel durumu nedeniyle tarife ayarlamasıyla gelir 
düzeyinin artınlmasının kolay gerçekleşemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Türksat A.Ş.'nin 2006 yılı sonu itibariyle katıldığı iştiraklerin esas ve ödenmiş 
sermayeleri, Şirketçe taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarları ve pay oranları aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

EUTELSAT, 1977 yılında Uydular Aracılığı ile Haberleşme ve Avrupa Teşkilatı 
adıyla geçici bir statüde kurulmuş olup, 15 Temmuz 1982 yılında nihai statü kazanmıştır. 
Hükumetlerarası bir organizasyon statüsünde olan Eutelsat, telekomünikasyon sektöründe 
yaşanılan gelişmelere paralel olarak 2 Temmuz 2001 tarihi itibariyle özelleşme işlemlerini 
tamamlayarak, ticari faaliyetlerini, artık uluslararası statüde değil ticari bir şirket olarak 
yürütmeye başlamış ve tüm varlığı ile Fransa'da kurulan Eutelsat S.A. Şirketine geçmiştir. 

ICO Global Communication Ltd. 1995 Yılında 1,5 milyar USD sermaye ile 
kurulmuştur. Türkiye 13 Nisan 1995 tarihinde 10.000 adet hisse senedi karşılığında 1 
milyon USD'lik bedelle ICO'ya üye olmuştur. Şirket Ağustos 1999 tarihinde içine düştüğü 
finansal güçlük nedeniyle konkordato ilan etmiş, buna karşılık Şirketin ABD yasalarına 
göre "Chapter 11 "e dahil olduğu sürede iken Kasım 1999'da Türk Telekom 5 milyon 
USD'lik ek katılım payı ödemiştir. Türksat A.Ş.'nin elinde nominal bedeli 0,01 USD olan 
556.423 adet hisse senedi bulunmaktadır 

VII.ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirket Ana Sözleşmesi'nin Türk Ticaret Kanunu 271 ve 279 uncu maddeleri 
gereğince yeniden düzenlenerek, Şirketin e-Devlet alanında üstlendiği görev ve yetkilerin 
de Ana Sözleşmenin Amaç ve Faaliyet maddesine eklenmesi, 

2-Türksat A.Ş.'nin mevcut çalışanlarının mali ve sosyal haklannı da kapsayacak 
şekilde teknolojiye vakıf, uzman ve tecrübeli personeli bünyesinde istihdam edebilmesini 
sağlayacak yasal değişikliğin yapılması amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimlerin 
başlatılması, 

3-Türksat A.Ş.'nin Kablo TV şebekesinin genişletilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılması ve bu amaçla yapılacak yatırımların maliyetleriyle işletme giderlerinin 
azaltılması için kamu arazisine tesis edilmiş olan ve kullanım hakkı Türk Telekom'a verilen 
yeraltı tesislerinin, sermayesinin tamamı kamuya ait olan Şirket tarafından daha uygun 
koşullarda kiralanabilmesine imkan sağlayacak yönetmelik değişikliği konusunda 
Telekomünikasyon Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması, 
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4-E-Devlet Kapısı hizmetine gecikilmeden başlanılabilmesi için sunulacak 
hizmetlerde ilgili tarafların sorumluluğununu ayrıntılı olarak belirleyecek ve karşılaşılan 
sorunları giderecek yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığı ve 
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması (Sayfa: 62), 

5-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin (Türksat) 4.5.2007 
tarihindeki kendi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 159.113.444,76 
Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 
2006 Ydı Bilançosu 

Aktif (varlıklar) Önceki dönem YTL Cari dönem YTL 

[-Dönen varlıklar 
A-Hazır değerler 378.530.778,19 159.813.471,75 

B-Menkul değerler 13.000.000,00 13.000.000,00 223 .763 .009 ,04 223.763.009,04 

i 1 -Menkul kıymetler değer düşük karşılığı (-) -
C-Ticari alacaklar 127.501.070,28 118.103.416,64 133.935.119,75 124.784.941,42 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) -

2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) (9 .397.653,64) (9 .150 .178 ,33) 

D-Diğer alacaklar 1.171.154,10 1.168.419,31 6.875.295,35 6 .872.560,56 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) -

2-Şüpheli alacak karşılığı (-) (2 .734,79) (2 .734 ,79) 

E-Stoklar 16.108,31 16.285,31 16.108,31 16.108,31 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) -
2-Verilen sipariş avanslan 177,00 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyeti -

G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuklan 7 .511.129,52 12.021.304,08 

H-Diğer dönen varlıklar 13.692,43 33.566,00 

Dönen varlıklar toplamı 518.343.721,40 527.304.961,16 
II-Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 40 .840 ,57 40 .840 ,57 24 .005 ,57 24.005,57 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) -
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) -

B-Diğer alacaklar 162.761.800,62 162.761.800,62 182.747.744,83 182.747.744,83 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) -
2-Şüpheli alacak karşılığı (-) -

C-Mali duran varlıklar 99.280.957,75 98 .566.729,87 

I -Bağlı menkul kıymetler -
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) -
3-İştirakler 99.280.957,75 10.195.279,87 

4-İştirakler sermaye taahhütleri(-) -

5-lştirakler sermaye paylan değer düşük karşılığı (-) -

6-Bağlı ortaklıklar - 88.371 .450 ,00 

7-Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) -
8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü 

karşıhğı(-) -
9-Diğer mali duran varlıklar -
10-Diğer mali duran varlıklar değer düşük karşılığı (-) -

D-Maddi duran varlıklar 19.178.235,68 156.337.322,35 

1 -Maddi duran varlıklar ( brüt) 161.687.612,98 174.927.604,25 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (149.028.365,59) (153 .321 .402 ,71) 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 6.518.988,29 134.731.120,81 

4-Verilen sipariş avanslan -
E-Maddi olmayan duran varlıklar - 11.689,71 

I -Maddi olmayan duran varlıklar ( brüt) - 14.612,14 

2-Birikmiş amortismanlar (-) - (2 .922 ,43) 
3-Verilen avanslar -

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar -
1-Özel tükenmeye tabi varlıklar ( brüt) -

2-Birikmiş tükenme paylan (-) -
3-Verilen avanslar -

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları -
H-Diğer duran varlıklar 1.960,49 1.960,49 

Duran varlıklar toplamı 281.263.795,11 437.689.452,82 

Aktif ( varlıklar) toplamı 799.607.516,51 964.994.413,98 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif ( kaynaklar) Önceki dönem Y T L Cari dönem Y T L 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar -
B-Ticari borçlar 4 .191.711,40 4 .191.711,40 11.308.757,46 11.308.757,46 

1-Borç senedi reeskontu (-) -
C-Diğer borçlar 239 .254 ,26 239.254,26 566 .092 ,27 566.092,27 

I-Diğer borç senedi reeskontu (-) -
D-Alınan avanslar 91 .999,02 35 .376 .958 ,13 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak edişleri -
F-ödenecek vergi ve yükümlülükler 3 .466.130,46 7.377.686,50 

G-Borç ve gider karşılıklan 10.075.869,67 1.687.345,44 

1-Dönem kan ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 
2 -Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer 

yükümlülükleri (-) 

18.003.678,15 

(7 .927.808,48) 

31.836.296,21 

30 .148 .950 ,77 

3-Kıdcm tazminatı karşılığı -
4-Diğer borç ve gider karşılıkları -

F-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkuklan - 149.692,80 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar -

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 18.064.964,81 56.466.532,60 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 2.271.699,05 

B-Ticari borçlar 172.182,22 172.182,22 113.942,40 113.942,40 

1-Borç senedi reeskontu (-) -
C-Diğer borçlar - -

1 -Borç senedi reeskontu (-) -
D-Alınan avanslar 84.097,08 84.097,08 

E-Borç ve gider karşılıklan -
1-Kıdem tazminatı karşılıklan -
2-Diğer borç ve gider karşılıkları -

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklan 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar -
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 2.527.978,35 198.039,48 

HI-Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 445.792.641,58 445 .792 .641 ,58 

1-Sermaye 438 .214 .069 ,00 438 .214 .069 ,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) -
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 7.578.572,58 7 .578.572,58 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) -
B-Sermaye yedekleri 272.847.570,20 272.847.570,20 

1-Hisse senedi ihraç primleri -
2-Hissc senedi iptal karlan -
3 - M D V yeniden değerleme artışlan -
4-İştirakler yeniden değerleme artışlan -
5-Maliyet bedeli artış fonu -
6-Diğer sermaye yedekleri 272 .847.570,20 272.847.570,20 

C-Kâr yedekleri - 30.439.995,82 

1-Yasal yedekler -
2-Statü yedekleri -
3-Olağanüstü yedekler -
4-Diğer kâr yedekleri - 30.439.995,82 

5-ÖzeI fonlar -
D-Geçmiş yıllar kârları - 49.825 .541 ,53 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (17.853.055,78 (17 .853.055,78) 

F-Dönem net kân veya zaran 78.227.417.3Î 127.277.148,55 

Öz kaynaklar toplamı 779.014.573,3: 908.329.841,90 

Pasif ( kaynaklar) toplamı 799.607.516,51 964.994.413,98 
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

2006 Yıh Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A- Brüt satışlar 113.530.030,21 157.728.903,38 

B- Satış indirimleri (-) 11.433.818,64 15.970.793,98 

C- Net satışlar 102.096.211,57 141.758.109,40 

D- Satışların maliyeti (-) 60.590.899,67 64.490.034,97 

Brüt satış kârı veya zararı 41.505.311,90 77.268.074,43 

E- Faaliyet giderleri (-) 8.015.052,54 8.128.475,75 

Faaliyet kân veya zararı 33.490.259,36 69.139.598,68 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 61.259.197,76 129.640.184,60 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 27.059.915,63 40.887.286,03 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 67.689.541,49 157.892.497,25 

İ- Olağandışı gelir ve kârlar 29.465.463,29 1.319.618,98 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 923.909,28 98.671,47 

Dönem kân veya zararı 96.231.095,50 159.113.444,76 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 18.003.678,15 31.836.296,21 

Dönem net kârı veya zararı 78.227.417,35 127.277.148,55 
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SAYI: 47 
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
2'nci Yasama Yılının 21/05/2008 tarihli 21'inci birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler 
sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I-TOPLU BAKIŞ: 

1-Kuruluşun tarihçesi: 
20.05.1933 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Hava Yolları Devlet 

İşletmesi"nin kurularak, hava yolları kurma ve taşıma görevlerinin bu kuruluşa verilmesi, 
Türkiye'deki hava meydan işletmeciliği ve havayolu taşımacılığının başlangıcı sayılmaktadır. 
Bu tarihten sonra, Dünya Sivil Havacılık alanındaki gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye'de 
havayolu taşımacılık faaliyetlerinde hızlı bir gelişme yaşanmış ve bu nedenle meydan 
işletmeciliği ile havayolu taşımacılığının aynı kuruluş tarafından yürütülmesinin zorluklan 
göz önüne alınarak havayolları taşımacılığı, 21.5.1955 tarih ve 6623 sayılı Kanun ile kurulan 
Türk Hava Yollan A.O.'na, meydan işletmeciliği, seyrüsefer, hava trafik kontrol hizmetleri 
ise, 28.2.1956 tarih ve 6686 sayılı kanunla kurulan Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı "Devlet 
Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü"ne verilmiştir. Söz konusu Genel Müdürlük 
görevini 2929 sayılı Kanunun yürürlüğe girişini müteakip yapılan hukuki düzenlemelerine 
kadar sürdürmüştür. 

19.10.1983 tarih ve 2929 Sayılı Kanun ekindeki Kuruluşlara ait listede yer alan Devlet 
Havacılık ve Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü, 16.11.1983 tarihinden itibaren 
faaliyetlerine başlamış ve böylece Katma Bütçeli Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel 
Müdürlüğü lağvedilerek Kuruluş bir Kamu İktisadi Teşebbüsü haline dönüştürülmüştür. Öte 
yandan, Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulunun 27.12.1983 tarih ve 7 sayılı toplantısında Sınırlı Sorumlu Meydan İşletme 
Müessesesi'nin kurulmasına karar verilerek 1.1.1984 tarihinden itibaren anılan müessese 
çalışmalanna başlamışken; bu defa, 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK gereğince söz konusu 
Genel Müdürlük ve ona bağlı Meydan İşletme Müessesesi lağvedilmiş ve Kamu İktisadi 
Kuruluşu statüsündeki Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 
kurulmuştur. 
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2-Kurulusun amacı ve faaliyet konusu: 
Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan; hava taşımacılığı, havaalanlarının 

işletilmesi, meydan ve yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, 
seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis 
ve sistemlerin kurulması işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamak 
amacıyla teşkil edilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 yılı itibariyle 
10 adet havalimanı ve 28 adet de hava meydanında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türkiye hava sahasında, havaalanlarına iniş kalkış yapan uçaklar ile transit geçiş 
yapan hava araçlarının uçuşlarını gerçekleştirdikleri 125 adet uçuş yolu (hava koridoru) 
bulunmaktadır. Yol Kontrol Merkezlerince hava trafik akışının düzenlendiği ve ülke sathına 
yayılan seyrüsefer cihazları ile desteklenen hava sahası ve toprakları üzerinde 982.099 km 2 lik 
hava sahası ve 52.234 km lik uçuş yolu şebekesi dahilinde yapılan uçuşlar emniyetli, düzenli 
ve en az gecikme ile gerçekleştirilmektedir. Aynca, uluslararası sefer yapmak veya ülkenin 
havaalanlanna iniş kalkış yapmaksızın transit geçiş yapmak amacıyla hava sahasını 
kullanmak durumunda olan hava araçlarının Türk hava sahasına giriş çıkış yaptıkları 39 adet 
giriş çıkış noktası bulunmaktadır. 

Hava trafik kontrol hizmetlerinde, kontrollü sahalarda sivil ve askeri trafiğe, ICAO 
standartlarında 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi ve uçuş emniyetinin en üst düzeyde 
sağlanması esastır. DHMİ bünyesinde: Hava trafiğinin düzenlenmesi ve hava araçlarının, 
hava liman ve meydanlarına güvenle iniş kalkış yapmasını sağlamak amacıyla; transit ve üst 
uçuş seviyelerindeki uçuşlara kontrol hizmeti veren 2 adet Yol Kontrol Merkezi iniş/kalkış 
aşamasında, havalimanına belirli bir mesafe ve uçuş seviyesinde uçuş yapmakta olan hava 
taşıtlarına hizmet veren 16 adet Yaklaşma Kontrol Merkezi meydan civarında uçmakta olan 
ve meydana iniş, kalkış, taksi ve hava taşıtlarına hizmet veren 30 adet Meydan Kontrol 
Kulesi faaliyette olup, buralarda görev yapan 610 adet hava trafik kontrolü mevcuttur. 

Ülkenin hava sahasında uçuş emniyeti sağlamak amacıyla günün 24 saati faaliyet 
gösteren 207 adet hava seyrüsefer yardımcı cihazı, 24 adet radar istasyonu kurulmuş ve 
işletilmektedir. 

Halihazırda DHMİ tarafından işletilmekte olan 17 Havaalanında 29 adet ILS sistemi 
mevcuttur. 2007 yılı yatırım programı kapsamında ILS Sistemi bulunan Liman/Meydan sayısı 
22'ye, Toplam ILS sayısı 34'e çıkacaktır. Ülkenin hava sahasına hizmet vermekte olan 49 
adet VOR, 63 adet DME ve 63 adet NDB cihazı mevcuttur. 2007 yılı içerisinde 6 adet yeni 
VOR/DME istasyonu kurulması planlanmaktadır 

Kuruluşun 2006 yılına ait toplu bilgileri önceki yıllarda gerçekleşen sonuçları ile 
birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl farkı 
Artış veya 
Azal. % 

Sermaye Milyar YTL 400.000 400.000 400.000 400.000 1.700.000 1.300.000 325 

Ödenmiş sermaye Milyar YTL 226.561 375.785 375.785 375.785 1.049.374 673.598 180 

Öz kaynaklar Milyar YTL 924.344 1.853.367 1.968.320 2.021.785 2.141.853 120.068 6 

Yabancı kaynaklar Milyar YTL 214.957 89.571 333.035 1.167.183 997.779 (169.404) (15) 

Finansman giderleri Milyar YTL 5.323 2.413 1.865 116 (116) (100) 

Maddi duran varlıklar (edinme değ) Milyar YTL 1.015.789 2.249.321 2.640.164 2.771.699 2.947.817 203.118 6 

Maddi duran varlıklar bir. Amortis. Milyar YTL 255.793 618.579 759.800 848.159 946.159 98.000 12 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemi. Milyar YTL 89.512 94.290 137.044 128.982 182.664 53.682 42 

Yatınmlann gerçekleşme or (Nakdi) '/• 53 53 63 62 77 15 24 

Tüm alım tutan Milyar YTL 14.546 17.161 21.872 18.671 29.936 11.265 60 

İşletilen hava meydanlan Adet 32 34 34 36 36 

Toplam uçak trafiği sayısı Adet 370.742 368.394 440.238 534.087 549.748 60.662 I I 

Toplam yolcu trafiği Bin kişi 33.625 34.267 44.789 54.526 58.778 4.252 9 

Toplam yük trafiği Ton 880.133 931.191 1.126.107 1.249.555 1.279.340 29.785 2 

Over-flıght (üst geçiş) uçak trafiği Adet 155.952 154.218 191.056 206.003 224.774 18.771 9 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Milyar YTL 198.000 241.777 267.986 322.696 378.451 55.482 17 

Net satış tutan Milyar YTL 538.346 560.254 715.245 814.499 949.796 135.297 17 

Malzeme stoklan Milyar YTL 8.510 12.909 17.773 15.902 21.456 5.554 43 

Memur (ortalama) Kişi 311 311 299 288 287 ( D 

Sözleşmeli (ortalama) Kişi 6.400 6.550 6.441 6.492 6.631 139 2 

Personel için yapılan tüm giderler Milyar YTL 95.282 120.886 137.940 168.621 200.222 31.601 19 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler Milyar YTL 5.384 6.345 7.274 8.119 9.682 1.563 7 

Memur başına aylık ortalama gider Milyon YTL 1.443 1.700 2.027 2.357 2.800 443 19 

Sözleşmeliler için yapılan giderler Milyar YTL 89.873 114.523 130.578 160.404 190.455 30.051 19 

Sözleşmeli başına aylık ort. jrider Milyon YTL 1.170 1.457 1.689 2.059 2.300 241 12 

Dönem kar. il. vergi vc diğ.yas.yük. Milyar YTL 121.876 70.095 111.971 128.513 115.950 (12.803) (9) 

Tahakkuk eden vergiler Milyar YTL 190.020 137.588 222.473 373.051 220.656 (152.395) (41) 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatları ile) Milyar YTL 553.142 548.202 725.199 235.339 479.215 225.876 104 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Milyar YTL 618.145 612.359 612.379 479.612 848.564 368.952 77 

GSMH'a katkı (alıcı fiyatlarıyla) Milyar YTL 600.988 591.038 586.504 1.030.925 1.274.123 243.198 24 

Faaliyet kârlılığı (öz kay. yönünden) % 45 18 21 22 24 2 10 

Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 50 25 19 23 27 4 17 

Ekonomik kârlılık % 40 26 24 16 21 5 31 

Faaliyet kân Milyar YTL 325.377 300.664 414.155 444.040 524.198 80.158 18 

Dönem kân Milyar YTL 363.570 256.644 378.947 472.643 578.331 105.688 23 

Bilanço kân Milyar YTL 241.694 502.630 639.195 716.349 834.598 I IX.249 17 

-2002-2004 yılları TL'den YTL'ye çevrilmiştir. 
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II-İDARİ BÜNYE: 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü, 28.02.1956 tarih ve 6686 sayılı 
Kanun ile katma bütçeli olarak kurulmuş, 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanun ile Kamu 
İktisadi Teşebbüsü haline dönüşerek, unvan olarak "Devlet Havacılık ve Hava Meydanları 
İşletmesi'ne" dönüşmüştür. 

Bu unvan altında faaliyette bulunan Kuruluş 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile 
"Devlet Hava Meydanları İşletmesi" unvanı ile KİK statüsüne dönüştürülmüş ve ana statüsü 
8.11.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Kuruluşun teşkilatı; başta karar organı yönetim kurulu, yürütme organı başı olan genel 
müdür, genel müdür yardımcılan ile bunlara doğrudan veya dolaylı bağlı ünitelerden oluşmuştur. 

Kuruluşta 2006 yılı sonu itibariyle 6.641'i sözleşmeli 287'si memur olmak üzere 
toplam 6.928 personel çalışmaktadır. Ayrıca 1.318 adette taşeron işçi hizmette bulunmuştur. 

Yıl içinde memur giriş ve çıkışı aynı olduğundan (13) kişi 1 yıl önceki memur sayısı 
yıl sonunda aynı kalmıştır. 

Sözleşmeli personel sayısı ise yıl içinde 156 kişi girip 112 kişi ayrıldığından 6641'e 
yükselmiştir. 

Genelde son dört yıl içinde (2003-2006) memur sayısı düşerken sözleşmeli personel 
sayısı 2004 yılı hariç artmaya devam etmiştir. 

Memurların giriş şeklinde açıktan atama ve sözleşmeliden memuriyete geçiş ağırlık 
kazanırken, sözleşmelilerde naklen tayin, açıktan atama, askerlik dönüşü ilk üç sırayı ihtiva 
etmiştir. 

Ayrılış nedenleri ise genellikle emeklilik ve askerlikle ilgilidir. Ancak sözleşmeli 
personelde istifada üçüncü sırada yer almaktadır. 

Kuruluş personeline 2006 yılında yapılan harcamalar, geçen yıla göre % 18,7 oranında 
31.601.146,00 YTL artarak 200.222.010.00 YTL'ye yükselmiştir. Kişi başına ücretler ise 
ortalama % 23 nispetinde artış göstermiştir. 

Kuruluşun 2006 yılı için yaptığı sosyal nitelikli giderler bir yıl önceye göre % 18,6 
nispetinde bir artışla 40.197.747,00 YTL'ye yükselmiştir. Yapılan giderler içinde emekli 
sandığı karşılıkları ve eğitim giderleri önemli yer tutmaktadır. 

HI-MALİ BÜNYE: 

Kuruluşun toplam varlık ve kaynaklan bir yıl öncesine göre %1,6 nispetinde azalma 
göstermiştir. Dönen varlıklarda bu azalma %10 seviyesindeyken, duran varlıklar %3,4 
nispetinde net artış göstermiştir. Nitekim yıl içinde dönem içi nakit çıkışları 1.447.858 bin 
YTL dönem içi nakit girişlerinden 1.134.660 bin YTL olduğundan dönem sonu net nakit girişi 
313.198 bin YTL azalmıştır. Nakit çıkışlarının en önemli kalemi Hazine'ye ödenen temettüler 
(404 milyon YTL), maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları (287.238 bin YTL) ve duran 
varlık yatırından nakit çıkışıdır. (196.948 bin YTL) 
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Diğer dönen varlıklar olarak menkul kıymetler, ticari alacaklar, stoklar, gelecek aylara 
ait gider ve gelir tahakkukları ile dönen varlıklarda ise artış söz konusudur. Ancak bazı ticari 
alacakların bir yıl içinde tahsilinde gecikmeler olabileceği gibi (özellikle slot alacakları) bazı 
stoklarında kısa dönemde nakte çevrilmesi ihtimali bulunmamaktadır. Bu konuda gerçek 
dönen değerlerin daha düşük seviyede belirmesi doğru olmakla birlikte duran değerlere 
transfer edilmesi gereken kesin rakamlara ulaşılamamıştır. 

Kaynaklardaki azalış, uzun süreli yabancı kaynakların %47,2 nispetinde azalmasından 
kaynaklanmış olup aynı dönem kısa süreli yabancı kaynaklar %8, öz kaynaklar %5,9 
nispetinde artmıştır. Kısa vadeli kaynaklar içinde ticari ve diğer borçlar, gelecek aylara ait 
gelir ve gider tahakkuklan artarken, ödenecek vergi ve yükümlülükleri azalmıştır. Uzun 
vadeli kaynaklar içinde ise en önemli azalış gelecek yıllara ilişkin gelir ve gider 
tahakkuklarıdır. Öz kaynaklar içinde de kar yedekleri ve dönem net kan artış göstermiş olup 
ödenmiş sermaye ve geçmiş yıl karlarında bir değişiklik olmamıştır. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

1-AIımlar: 
Kuruluşun işletme bütçesinde, 38.000 bin YTL alım yapılacağı öngörülmüş, yıl içinde 

ödeneklere yapılan ilaveler sonucu yıl sonunda ödenek 42.000 bin YTL'ye yükselmiştir. 
Gerçekleşme ise ödeneğin ilk durumuna göre %21,2 oranında sapmayla 29.936 bin YTL olmuştur. 

2006 yılında gerçekleşen 29.936 bin YTL'lik alımın % 82,8 oranında 24.794 bin 
YTL'si iç % 17,2 oranında 5.142 bin YTL'si ise dış alımlarla ilgilidir. 

Geçen yıla göre, % 37,6 oranında artan alımların %34,7 oranında 10.378 bin YTL'si 
işletme bakım onarım malzemeleri ve yedekleri % 41.0 oranında 12.262 bin YTL'si akaryakıt 
ve yağları,% 10,7 oranında 3.207 bin YTL'si demirbaşlan, % 3,0 oranında 908 bin YTL'si 
kırtasiye malzemesini, % 4,0 oranında 1.196 bin YTL'si yiyecek giyecek ve sosyal amaçlı 
malzemeyi, %6,6 oranında 1.985 bin YTL'si ise sair malzeme alımlarını ifade etmektedir. 

2006 yılında DHMİ'ye hizmet alımları için, Hazine Müsteşarlığı KİT Genel 
Müdürlüğünce, yılbaşı itibariyle, 21.601 bin YTL tutarında izin verilmiş, ek izinlerle birlikte 
bu tutar, toplam 32.117 bin YTL olmuştur. Kuruluş bütçesinde ise 24.386 bin YTL olan 
dönem başı hizmet alım ödeneği dönem sonunda, 26.543 bin YTL olmuştur. 

Kuruluş bütçesindeki hizmet alım ödeneklerinin Hazine Müsteşarlığından alınan izinlerle 
uyumlu hale getirilmesi, gerekmektedir. Yıl sonu itibariyle ise sözkonusu hizmetler için yapılan 
harcama, önceki yıla göre % 28,9 oranında 5.769 bin YTL artarak 25.750 bin YTL olarak 
gerçekleşmiştir. 

2-Üretim ve maliyetler: 
Kuruluşça 2006 yılında işletilen havalimanlarından sivil kategori'de olup Uluslararası 

tarifeli ve tarifesiz dış hat seferleri ile iç hat seferlerine açık olanlar; 

Atatürk 
Esenboğa 
Adnan Menderes 
Antalya 
Adana 
Trabzon 
Milas-Bodrum 
Süleyman Demirel 
Ne vşehir-Kapodoky a' dı r. 
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Havaalanı katagorisinde sivil olanlar ise; Adıyaman, Ağrı, Ferit Melen, Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Kars, Körfez, Mardin, Samsun, Çarşamba, Siirt, Şanlıurfa ve Tokat'tır. 

Askeri-Sivil kategoride; Dalaman, Balıkesir, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Çardak, 
Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Muş, Sinop, Sivas, 
Zonguldak Çaycuma ve Uşak havaalanı bulunmaktadır. 

İntifa haklan açısından bakıldığında; 
Sivil Kategorideki 21 hava liman ve alanlarının intifa hakkı DHMİ'nin, 
Askeri-Sivil kategorideki; 14 havalimanı ve alanının intifa hakkı DHMİ ve Hava 

Kuvvetleri Komutanlığının, Erzincan ve Elazığ havaalanlarının intifa hakkı DHMİ ve Kara 
Kuvvetleri, Sinop havaalanının intifa hakkı DHMİ Jandarma Genel Komutanlığının ve 
Çanakkale havaalanının intifa hakkı ise DHMİ-Deniz Kuvvetleri Komutanlığının uhdesinde 
bulunmaktadır. 

Kuruluşta, hertürlü hava şartlannda uçaklann mevkii ve istikametlerini tayin 
edebilmeleri, bu suretle seyrüsefer yapabilmeleri ve meydanlara inip kalkabilmeleri 
maksadıyla bütün Türkiye sathına yayılmış ve günün 24 saatinde faaliyet gösteren 31 adet ILS 
(Instrument Landing System Aletle İniş Sistemi), 50 adet VOR (VHF İmnidiretional Radıo 
Range-VHF Frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazı), 65 adet DME 
(Distance Measuring Eguipment- Mesafe ölçme cihazı) ve 64 adet NDB (Non Directional 
Radio Beacon-Yönlendirilmiş Radyo yayını) olmak üzere toplam 234 adet seyrüsefer 
yardımcı cihazı bulunmaktadır. 

Hava Seyrüsefer kolaylığı olarak 6 adet PSR (Primary Surveillance Radar-Yaklaşma 
Radan) ve 18 adet SSR (Secondary Surveillance Radar-Yol Kontrol Radarı) hizmet vermiştir. 

DHMİ 2006 yılında muhabere hizmetlerini; 1 adet ulusal (Atatürk Hava Limanı), 1 
adet uluslararası (Esenboğa Hava Limanı) haberleşme merkezi, 36 adet haberleşme istasyonu 
ile yürütmüştür. 

Kuruluşun sabit olduğu araçlar işlevleri itibariyle 3 grupta toplanmaktadır; Genel 
Maksatlı araçlar, meydan hizmet araçları, Kurtarma ve yangın söndürme araçlan 2006 yılında 
taşıt parkında 1.107 adet çeşitli araç hizmet yapmış olup, araçların % 43,2'si (449 adet) 
genek maksatlı, % 37,3'ü (388 adet) meydan aracı, % 24,4'ü (270 adet) kurtarma ve yangın 
söndürme aracıdır. 

2006 yılındaki gerçekleşmeler dikkate alındığında bir yıl önceye göre toplam uçak 
trafiğinde; 

İç hatlarda % 25 
Üst geçişlerde % 9 artış görülürken 
Dış hatlarda % 1 nispetinde azalış olmuştur. 

Yolcu trafiğinde 

İç hatlarda gelen % 33 
İç hatlarda giden % 34 oranlannda artmış 
Dış hatlarda ise gelen % 6 
Giden % 8 oranında azalmıştır. 
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Transit yolcu sayısı % 14 nispetinde 
Yük trafiği iç hatlarda % 17 nispetinde artarken 
Yük trafiği dış hatlarda % 3 nispetinde azalmıştır. 

Genelde iç hatlarda program hedefleri aşılırken, dış hatlarda programın gerisinde 
kalınmıştır. 

2006 yılında havaliman ve alanlannda inen ve kalkan yerli ve yabancı uçak trafiği 
594.749 olup, bir yıl öncesine göre % 11,4 nispetinde artış gerçekleşmiştir. Revize programa 
göre gerçekleşme ise % 98,6 nispetindedir. Havalimanları itibariyle incelendiğinde maksimum 
değer 241.375 adetle AHL'ye, minumum değer ise 545 adetle Süleyman Demirel 
Havalimanına aittir. 

2006 yılında overflight uçuşlar 224.774 uçuş olarak gerçekleşmiş olup bir yıl önceye 
göre % 9,11 nispetinde artmıştır. 

2006 yılında liman ve alanlara gelen yerli ve yabancı yolcu trafiği 58.778.131 kişi 
olup bir yıl önceye göre % 7,8 nispetinde artış göstermiştir. Programa göre gerçekleşme ise 
% 99,9 oranındadır. 

2006 yılında transit yolcu sayısı % 14,1 nispetinde artarak 2.491.533 kişi olarak 
gerçekleşmişdir. Yolcu trafiğinin % 50'si gelen yolcu olup, 37.779.732 kişi olarak 
gerçekleşen tarifeli yolcunun % 35,05'i dış hatlara aittir. 

32.133.681 kişilik dış hat yolcu trafiğinin 16.776.495 adedi dış hat Türk Şirketi 
yolcusu, 15.357.186'sı ise dış hat yabancı şirket yolcusudur. 

2006 yılında toplam 1.279.340 ton yük trafiği gerçekleşmiş olup, önceki yıla göre 
% 2,38 nispetinde bir artış olmuştur. Toplam yükün 908.721 tonu dış hatla ilgili olup, bunun 
474.190 tonu dış hatla giden yüktür. 

Geçen yıla göre maliyet giderleri toplamı % 17,5 nispetinde artarak 378,4 milyon 
YTL'ye ulaşmıştır. Program % 98 oranında gerçekleşmiş olup, kalemler itibariyle sıralama; 

% 44 personel giderleri 
% 25 Amortisman giderleri 
% 16 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
% 15 Diğerleri olarak 

Bir hizmet işletmesi için dengeli dağılım göstermiştir. 2006 yılına ait artışta 
gerçekleşen personel ücret zamları, hizmet alımı maliyetlerindeki artış yatırımlar nedeniyle 
amortisman giderlerindeki kısmi yükseliş etkili olmuştur. 

2006 yılında bir yıl önceye hizmet maliyetindeki artışlar; 

Seyrüseferde % 17,4 
Terminal'de % 19,3 
İşletme'de % 14,2 nispetindedir. 
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3-Pazarlama: 
2006 yılında kuruluşun net hizmet satışları tutarı geçen yıla göre %16,6 nispetinde 

artmış, ilk programın % 15,1, son programın ise % 5 nispetinde gerisinde kalınmıştır. 

2006 yılında gerçekleşen 949.796 bin YTL'lik satış hasılatının %30,8'i seyrüsefer, 
% 24,8' i Terminal, % 44,4'ü işletme hizmetleri ile ilgilidir. 

Kuruluşun 2006 yılında satışlarının %53'ü yurt içi % 47'si ise yurt dışı satışlarla 
ilgilidir. 

V-YATIRIMLAR: 

Kuruluş 2006 yılı yatırım programında öngörülen 236 milyon YTL yatırım ödeneğine 
karşılık 182,6 milyon YTL harcama yaparak % 77,4 nispetinde nakdi, % 65,1 oranında fiziki 
gerçekleşme sağlamıştır. Kümülatif gerçekleşmeler ise % 41 nispetindedir. 

VI-ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Hava Meydan ve Alanlarında, yaklaşma, tırmanma, geçiş yüzeyi ve şerit 
sahalarındaki maniaların; emniyetli bir uçuş sağlanması, tahditli kullanıma sebebiyet 
verilmemesi ve bu hususun kullanıcıları yük-yakıt durumunu ayarlamak zorunda bırakmaması, 
maliyetlerinin düşürülmesi hususu da dikkate alınarak, uluslararası sivil havacılık kuralları ve 
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 47 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 
uçuş can ve mal güvenliğini tehdit eden veya edecek her türlü yapılaşmanın önüne geçilmesi 
amacıyla mezkur kanunun titizlikle uygulanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerin 
sürdürülmesi, 

2-Komisyonumuzda yapılan değerlendirmelere göre; Kuruluşun Eurocontrol 
Teşkilatına bildirilmekte olan seyrüsefer hizmetlerine ait milli maliyet tabanının asgari toplam 
hizmet birimi sayısında artırılabilmesi, Tek Avrupa Seması projesindeki gelişmeler 
doğrultusunda belirlenen niteliklerde eleman temin ve yetiştirilmesi; 

-Kaynağı Eurocontrol'ce sağlanan hava kontrol eleman ihtiyacının verilen müsaadeler 
doğrultusunda Kamu Personel Sınavı sonrası kariyer uzmanlığı gerektiren A grubu kadrolar 
kapsamına alınarak, DHMİ'ce kariyer imtihanına tabi tutulması ve gerekli olan ATC elemanı 
özel yeteneklerinin işe alım safhasında göz önünde tutulması, 

-DHMİ'de çalışan Hava Enformasyon personeline (AIM) hiyerarşik bir 
gruplandırmaya dayalı görev yapma fonksiyonunun kazandırılıp, imtihana dayalı kariyer ve 
liyakat esasının getirilmesi, 

3-Komisyonumuzda yapılan değerlendirmelere göre; Avrupa Birliği ve Eurocontrol 
tarafından yürütülmekte olan Tek Avrupa Seması gelişmeleri ve hava sahasının esnek 
kullanımı konusundaki çalışmaların sivil ve askeri otoriteler tarafından çok yakından 
izlenerek, Ege ve Akdeniz'de bugüne kadar sürdürülen mevcut milli politikamızın göz 
önünde tutulması ve bilhassa hava bloku teşkili çalışmalarında Güney Kıbns Rum 
Cumhuriyeti tarafından yapılacak herhangi bir düzenlemenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
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hükümran sahası ile açık denizler üzerindeki bölgesini (Ercan hava sahası) kapsam içerisine 
alması halinde bu durumun önemle takibi, DHMİ'ye ülke politikası ve milli menfaatler 
konusunda askeri ve sivil otoritelerce öngörülen genel çerçeve kararlarının mutlaka 
bildirilmesi, 

4-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

SONUÇ: 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı bilançosu ve 
578.331.272,98 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu 

tasvip edilmiştir. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 1.059.925.804,90 746.727.703,50 
B- Menkul kıymetler 36.699.996,65 188.355.69729 

1 - Menkul değerler değer 
Düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 97.348.340,85 135.533.916,65 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 40.265.680,05 51.001.941,31 

D- Diğer alacaklar 6.925.88936 1.815.081,49 
1 - Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 16.641,15 16.927,49 

E- Stoklar 15.902323,63 21.455.558,03 
1- Stok değer düş.kar. (-) 
2- Verilen sipariş avansları 2.480.858,65 4.918.67731 

F- Yıll.yay.inş.ve on.maliyeti 
G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah 18332.29131 25.534.720,66 
H- Diğer dönen varlıklar 146.14630 163.511,40 

DÖNEN VARLIKLAR TOP. 1.235.281.423,00 1.119.586.189,02 
H- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 26.031.470,54 8.633.22833 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak sen.reeskontu (-) 
2- Şüpheli alacak kar. (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı mcn.kıy.değ.d kar. (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler ser.tah. (-) 
5- İştirakler sermaye paylan 

Değer düş.karş. (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortser.tah. (-) 
8- Bağlı ort.ser.p.değ.düş.k. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10- Diğer mali duran varlıkl. 

Değer düş.karş. (-) 
D- Maddi duran varlıklar 1.923.540.063,03 2.001.658.10136 

1 - Maddi duran varlık (Brüt) 2.492.401.150,65 2.580.047.317,86 
2- Birikmiş amortismanl. (-) 848.158.618,53 946.159342,68 
3 - Yapılmakta olan yatınml. 212.498.315,23 316.864.082,36 
4- Verilen sipariş avanslan 66.799.215,68 50.906.045,02 

E- Maddi olmayan duran varl. 873.954,90 2.858.315,95 
1 - Maddi olmayan dur.v.(Brüt) 3.133.255,57 4.437.882,09 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 2280.659,54 1.579.566,14 
3- Verilen avanslar 21.358,87 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1-Özel tük.tab.var. (Brüt) 
2- Birikmiş tük.paylan (-) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve 
Gelir tahakkuklan 3.240.915,10 6.895.280,68 

H- Diğer duran varlıklar 155,25 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

1.953.686.558,82 2.020.044.926,72 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 3.188.967.981,82 3.139.631.115,74 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem 
YTL YTL 

I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 33.485.433,46 42.462.666,02 

1 - Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 3.115.460,70 5.737.546,46 

1 - Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygm inş. ve on.hakcdiş. 
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıklaıı 

1 - Dönem kan ve diğer yasal 

102.655.769,78 
30.581204,92 

10.476.83138 
24.440.627,42 

yükümlülük karşılıklan 
2- Dönem kanom peşin öd Vergi 

ve diğer yükümlülükler (-) 
3- Kıdem tazminat karşılıklan 
4- Diğer borç ve gider karşılıklan 

H- Gelecek ayLait gelirler ve gider 
Tahakkuklan 

128.513.20834 

97.932.003,42 

222.026.573,88 

115.950.431,70 

91.509.80428 

257.743.900,82 
I- Diğer kısa vad. yab.kaynaklar 

KISA V. KAYNAKLAR TOPLAMI 391.864.442,74 340.861.572,30 
II- UZUN V. YAB. KAYNAKLAR 
A- Mali borçlar 
B- Ticari borçlar 73.634,83 57.884,93 

1 - Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1 - Borç senedi reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıklan 383336,01 429.3133 

1 - Kıdem tazminatı karşılıklan 
2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F- Gelecek yıll. ait gelirler ve gider 
Tahakkuklan 

383.336,01 

477.995.86033 

429.313,23 

251.882.12639 
G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 478.452.831,17 252.369.324,55 
İD- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 400.000.000,00 
1.049.374.264,83 

1.700.000.000,00 
1.049.374.264,83 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkl. 

24.214.934,92 
673.589.199,75 

1.324.214.934,92 
673.589.199,75 

B- Sermaye yedekleri 
1 - Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karlan 
3- M.D.V. Yeniden değerleme art. 
4- İştirakler yen.değcr.artışlan 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1-Yasal yedekler 552.927.942,22 

552.927.94222 
662.426.70728 

662.426.70728 

2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 
E- Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F- Dönem net kan (zaran) 

372.218.405,50 

344.130.09536 

372.218.40530 

462.380.84 U 8 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 2.318.650.707,91 2.546.400.218,89 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 3.188.967.981,82 3.139.631.115,74 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A- Brüt satışlar 885.457.081,53 1.023 204.221,83 
B- Satış indirimleri (-) 70.957.776,41 73 408.590,06 
C- Net satışlar 814.499.305,12 949 795.631,77 
D- Satışların maliyeti (-) 322.696.245,13 378 214.820,76 

Brüt satış karı veya zararı 491.803.059,99 571.580.811,01 
E- Faaliyet giderleri (-) 47.762.813,47 47 388.142,65 

Faaliyet kan veya zararı 444.040.246,52 524.197.668,36 
F- Diğer faaliyetlerden 
olağan 

gelir ve karlar 76.736.474,79 260 586.291,82 
G- Diğer faaliyetlerden 
olağan 

gider ve zararlar (-) 49.467.413,16 214 699.767,76 
H- Finansman giderleri 115.628,25 

Olağan kar veya zarar 471.193.679,90 570.084.192,42 
İ- Olağandışı gelir ve karlar 14.596.583,06 15 702.614,56 
J- Olağandışı gider ve 
zararlar (-) 13.146.959,26 7 455.534,00 

Dönem karı veya zararı 472.643.303,70 578.331.272,98 
K- Dönem karı vergi ve 
diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 
(-) 128.513.208,34 115 .950.431,70 

Dönem karı veya zararı 344.130.095,36 462.380.841,28 
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SAYI: 48 
T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 

2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 
KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 21/05/2008 tarihli 21 'inci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I- TOPLU BAKIŞ 

1839 yılında Gülhane Hattı Hümayunu ile postanın halkın ihtiyaçlannı da 
karşılayacak şekilde teşkilatlanması öngörülmüş ve 23 Ekim 1840 tarihinde Kuruluşun 
kaynağı olan Posta Nazırlığı kurulmuştur. 

Posta ve Telgraf Nezareti 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline 
dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 
Cumhuriyetin ilk yıllannda İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren kuruluş, 1933 
yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir idare haline getirilmiş ve PTT Genel 
Müdürlüğü adını alarak 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. 

1953 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü 1984 
yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak 
çıkanlan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir. 

21.02.1924 tarih ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapan, 
18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Türk 
Telekom Anonim Şirketi ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden 
yapılanması öngörülmüş olup, 30.04.1995 tarihinden itibaren PTT yerine T.C. Posta 
İşletmesi Genel Müdürlüğü (Pİ) unvanı ile posta ve telgraf konusunda faaliyetine devam 
etmiştir. 

Resmi Gazetenin 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı nüshasında yayınlanarak 
yürürlüğe giren 4502 sayılı "Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanun'un 24'üncü 
maddesinde: 

"04.02.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile değişikliklerinde ve 
diğer mevzuatta geçen "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)" ibareleri "T.C.Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)" olarak değiştirilmiştir. 
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Kuruluş'un ana statüsü; Yüksek Planlama Kurulu'nun 28.12.1999 tarih ve 99/T-52 
sayılı karan ile onaylanarak 22.02.2000 tarih ve 23972 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Kuruluş Ana Statüsünün 4. maddesinde Kuruluş'un amaç ve faaliyet konulan; 

-5584 sayılı Posta Kanunu ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile diğer 
Kanunlarda: 

Tekel olarak verilen görevler; 

Açık ve kapalı mektuplar ile üzerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartları 
kabul etmek, taşımak ve dağıtmak. 

Tekel dışı olarak verilen görevler ise; 

Gazete, dergi ve kitaplar ile her türlü basılmış kâğıtlar, tebliğ kâğıtları, küçük 
paketler, değer konulmuş ve konulmamış posta kolilerinin kabulü, taşınması ve dağıtılması, 
posta bonolan ile posta ve telgraf havale işlemleri, yolcu ve bagaj taşımacılığı, posta çekleri 
ve seyahat çeki işlemleri gibi hizmetleri düzenlemek ve yürütmek. Bankalar Kanunu 
hükümleri dairesinde her türlü işlemleri yapmak üzere Posta Biriktirme Sandığı kurmak. 
Posta ve Telgraf hizmetlerini modern bir düzeye ulaştırmak için tedbirler almak ve 
uygulamak. Kuruluşun faaliyet konuları ile ilgili olmak ve her türlü posta ve telgraf 
malzeme ve teçhizatını yapmak ve üretmek üzere tesisler ve iştirakler tesis etmek. 

IBRS (Uluslararası Ticari Cevap Servisi) ADRESBANK (Adres Bankası) gibi 
hizmetlerin kurulup işletilmesi: EUROGİRO (Avrupa Posta Bankaları Çek Merkezleri 
Bilgisayar Şebekesi) EDI (Posta Gönderileri Hakkındaki Verilerin Elektronik Olarak Alınıp 
Verilmesi) gibi uluslararası hizmet veren sistemlere katılmak; POSTSHOP (faaliyet alanı 
ile ilgili ürün ve malzemelerin tanıtımı, pazarlanması yörelerin özelliğine uygun eşyaların 
satımı) 7258 sayılı Futbol Müsabakalannda Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile 
320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'de düzenlenen faaliyetlerle ilgili bayilik, taşıt pulu satılması, 
telefon, elektrik, su, doğalgaz, havagazı gibi faturaların tahsili gibi hizmetleri ve sigorta 
acenteliği yapmak, hazine bonosu hisse senedi, tahvil vb. menkul kıymetlerin satışına 
aracılık etmek, istihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma 
programlarının uygulanmasını sağlamak, döviz alım satımı yapmak, faaliyet konuları ile 
ilgili Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak şeklinde sıralanabilir. 

Gelirlerinin önemli bir kısmını posta hizmetlerinden elde eden Kuruluş, son yıllarda 
ülke genelinde oluşturduğu geniş otomasyon ağı sayesinde tahsilat ve havale 
hizmetlerinden de önemli bir gelir elde etmeye başlamıştır. Kayıtlı gönderilerin elektronik 
ortamda izlenmesi, havale hizmetlerinde hızı artıracak düzenlemelerin yapılması, interaktif 
posta çeki işlemlerine başlanması, merkez ve şube sayısının artırılıp, hizmete ulaşma 
süresinin kısaltılması, filateli hizmetlerine ağırlık verilmesi, sosyal güvenlik kurumlanna ait 
maaş ödemelerine başlanması, merkezlerin 2004 yılında tescil edilen PTT Bank adı altında 
restore edilip yeni bir hizmet anlayışıyla görev yapmaya başlaması ve çağrı merkezi 
oluşturması hizmet kalitesini artıran önemli faktörler olmuştur. 

Diğer taraftan, Genel Müdürlük, PTT Değerli Kâğıtlar Deposu ve PTT Ana Depo 
Müdürlüklerinin 13.10.2005 tarihi itibariyle ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesine sahip 
olması, Başmüdürlüklerin de bu belgeye sahip olması için çalışmalara başlanması, 
Kuruluş'un son yıllarda hizmet kalitesine önem verdiğinin diğer bir göstergesidir. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler * Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl 
farkı 

Artış/Azalış 
% 

Sermaye YTL 260.000.000 260.000.000 610.000.000 610.000.000 800.000.000 190.000.000 31 

Ödenmiş sermaye 211.212.034 211.212.034 593.259.049 610.000.000 610.000.000 

Öz kaynaklar * 333.176.816 736.058.654 897.252.454 1.012.364.144 1.173.767.835 161.403.691 16 

Yabancı kaynaklar * 132.198.459 102.869.139 147.093.932 195.414.904 273.813.600 78.398.696 40 

Finansman giderleri 78.893 4.237.889 65.125 54.578 1.772.522 1.717.944 3.148 

Maddi duran varlıklar (edinme değ.) * 359.890.131 1.273.222.395 934.953.560 944.362.347 988.377.818 44.015.471 5 

Maddi duran varlık.birikmiş amor. * 71.837.078 310.848.728 220.289.738 231.830.975 244.156.521 12.325.546 5 

Yatınm için yapılan nakit ödeme YTL 7.389.719 7.969.605 17.232.823 13.345.049 16.784.179 3.439.130 26 

Yatınmlar gerçekleşme oranı (nakit) % 21 21 55,1 41,4 79,9 38,5 93 

İştiraklere ödenen sermaye YTL - -

İştirak temettü gelirleri -

Tüm alım tutan YTL 14.088.388 13.527.383 43.718.152 71.808.519 99.799.131 27.990.612 39 

Üretim maliyeti 558.354.772 693.168.946 893.366.000 806.333.000 905.015.000 98.682.000 12 

Posta maddeleri (Mektup+APG) 
Milyon 

adet 949 921 949 1.060 1.080 20 2 

Koliler 0,9 1,0 1 1 1 

Havale kabul 10,1 11,4 10,7 12,1 14,3 2,2 18 

Çek kabul 6,0 6,9 8,8 8,5 10,2 1,7 20 

Çekilen telgraf (yurtiçi) 1,8 1,9 1,8 1,4 1,3 (0,1) (7) 

Net satış tutan YTL 497.712.552 645.758.419 760.188.055 865.462.794 931.271.769 65.808.975 8 

Stoklar 16.787.257 24.215.495 20.880.642 15.927.258 17.037.318 1.110.060 7 

Memur (Ortalama) Kişi 1.740 1.637 1.523 1.377 1.259 (118) (9) 

Sözleşmeli (Ortalama) 32.830 32.441 29.956 28.081 28.081 

İşçi (Ortalama) 1.379 1.342 1.212 1.175 1.136 (39) (3) 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 463.144.572 577.779.218 634.726.774 644.587.707 709.936.628 65.348.921 10 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler YTL 26.525.646 31.751.094 33.932.328 34.418.114 33.844.258 (573.856) (2) 

- Memur başına aylık ort. gider 1.266 1.608 1.857 2.083 2.240 157 8 

- Sözleşmeliler için yapılan giderler 396.940.564 484.270.151 533.391.283 542.118.573 610.004.602 67.886.029 12 

- Sözleşmeli başına aylık ort. gider 1.008 1.244 1.484 1.609 1.810 201 12 

- İşçiler için yapılan giderler 25.211.196 31.895.166 32.680.786 35.770.968 36.184.481 413.513 2 

- İşçi başına aylık ort. gider 1.524 1.981 2.247 2.537 2.654 117 5 

Dönem kâr.ilişkin vergi ve yas.yük. YTL 3.081.942 6.500.019 23.529.082 47.112.430 41.667.272 (5.445.158) (12) 

Tahakkuk eden vergiler 89.814.445 116.542.047 153.480.517 196.014.463 209.445.560 13.431.097 7 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 469.175.361 603.151.423 664.051.966 763.990.148 832.704.360 68.714.212 9 

GSYİH'ya katkı (Alıcı " ) 555.907.864 712.881.518 794.002.353 911.965.871 997.090.472 85.124.601 9 

GSMH'ya katkı ( " " ) 555.907.864 712.881.518 798.342.794 914.370.192 1.001.031.122 86.660.930 9 

İşl.faal.kârlılığı(Özkaynak yönünde) * YTL 0,5 8,5 5,4 (3,1) (36) 

Mali kârlılık ( " " ) * % 3,3 3,1 8,5 16,0 17,0 1,0 6 

İktisadi kârlılık * % 2,4 2,7 7,3 13,5 14,2 0,7 5 

İşletme faaliyeti kâr veya zaran YTL (54.503.703) (35.614.322) 4.078.566 85.534.323 63.759.873 (21.774.450) (25) 

Dönem kân 10.994.468 22.890.508 76.101.358 162.224.120 203.070.963 40.846.843 25 

Bilanço kân * 6.813.078 416.000.753 131.574.832 195.808.648 242.100.649 46.292201 24 

*2002 ila 2004 yılına ilişkin TL değerleri YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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2000'li yıllardan itibaren otomasyon altyapısını geliştirmesi ve PTT Bank konsepti 
çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla parasal posta hizmetlerinden aldığı payı önemli 
ölçüde artıran Kuruluş, ülkede posta hizmetlerinde yaşanan değişimi dikkate alarak, hangi 
pazarda hangi hizmetlerin sunulmasının daha ekonomik olduğunu tespit etmek, gelecekle 
ilgili yeni hedef ve stratejilerini açıklığa kavuşturmak, gelişen pazarlara hizmet sunacak 
işgücünün nitelik ve niceliğini sınırlayan darboğazlarını belirlemek, gelişen teknolojiye 
uygun hizmet içi eğitimi dikkate almak ve belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumlulukları 
gözden geçirip yeniden yapılanmaya gitmek durumundadır. Bu kapsamda olmak üzere, 
geleceğe ait projeksiyonların yapılıp hedef ve stratejilerin ortaya konulacağı "Master Plan" 
çalışmalarına başlanmış, ancak henüz tamamlanamamıştır. 

Hedef ve stratejilerin belirlenmesiyle doğrudan ilgili olan önemli bir konu ise posta 
hizmetleri ile ilgili sektörel mevzuatın ve 5584 sayılı Posta Kanunu'nun günün koşullarına 
uygun hale getirilmesidir. Bu kapsamda yapılan hazırlıklar sürdürülürken, gelişen pazarın 
durumu dikkate alınıp posta ile doğrudan ve dolaylı olarak ilişkisi olan banka, kambiyo, 
kargo ve elektronik ticaret gibi konularda gerekli incelemelerin yapılması ve gelişmekte 
olan rekabete karşı hazırlıklı bulunulması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili Kuruluş'un göz önüne alması gereken diğer bir gelişme ise ülkede 
bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" 
kapsamında başlatılan "e-Devlet Kapısı" uygulamasıdır. Kamu hizmetlerinin ortak 
platformda, tek kapıdan (portal) sunularak, vatandaşın devlet hizmetlerine elektronik 
ortamdan güvenli ve hızlı bir şekilde erişimi sağlayacak bu altyapının oluşturulması görevi 
Türksat A.Ş.'ye verilmiştir. Başlangıçta temel kamu hizmetleri içerecek bu uygulamanın 
zamanla gelişip diğer hizmetleri de kapsaması öngörülmüş olup, yakın bir gelecekte 
başlanılacak bu hizmet ülke genelinde oldukça yaygın bir yapılanması olan Kuruluş'un 
hizmet alanını geliştirebilmesi için de fırsat yaratacaktır. Gerek e-Devlet kapısına entegrasyon, 
gerekse bu yapı içinde yer alacak kuruluşlar arasındaki bilgi ahş-verişlerinde görev alabilmesi 
için gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanması gerekmektedir. 

e-Devlet Kapısı hizmetinin başlamasıyla PTT Bank hizmetinin daha da önem 
kazanacağı, hem yurtiçi hem yurtdışı artan iş yoğunluğu, anlaşmalı kurum sayısındaki 
artışın devam edeceği göz önüne alınarak kaynaklann daha etkin ve verimli kullanılması, 
müşteri potansiyelinin ve işlem güvenliğinin artırılması açısından hız ve kalitenin 
sağlanması, hizmetler arasındaki entegrasyonun sağlanarak sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi nitelikli personel ihtiyacını öne çıkartmaktadır. 

Bu kapsamda olmak üzere Kuruluşun öncelikle ele alması gereken bir konu da sahip 
olduğu oldukça yaygın taşra teşkilatında performans artıncı önlemlerin alınması ihtiyacıdır. 
İllerde bulunan Başmüdürlüklerin yanında müstakil müdürlüklerin de yer aldığı bu idari 
yapılanmada sadece 7 Başmüdürlüğün kârlı, diğerlerinin faaliyetlerini zararla kapattığı göz 
önüne alındığında bu konunun önemi de açıkça ortaya çıkmaktadır. Aynca, günlük para 
girişlerinin günlük fınans hareketleri takip edilerek çeşitli finansal enstrümanlarla 
değerlendirilmesi ve bu yolla hem yeni kurumsal müşterilerin kazanılması hem de mevcut 
paraların değerlendirilmesi için Teşkilat bünyesinde uzman bir fınans yönetiminin 
oluşturulması uygun olacaktır. 

Kuruluşun perfomansını ve sağlanan hizmetlerin kalitesini doğrudan etkileyen diğer 
bir husus da posta trafiğinin en yoğun olduğu ve en fazla gelirin elde edildiği İstanbul 
Avrupa Yakası Başmüdürlüğüne bağlı Posta İşleme Merkezinin konumu ve mevcut 
imkanlarının yetersizliğidir. 
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Gelişen teknoloji, sağladığı olanaklar yanında yeni ihtiyaçları da ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun yanında posta pazarının küreselleşmesi ve tekel sınırlarının 
daralması, bu sektörde görev alan kuruluşları "kuruluş hakim" bir yapıdan "müşteri hakim" 
bir yapıya dönüşmeye zorlamaktadır. Bu kapsamda olmak üzere, büyük bir müşteri kitlesini 
ifade eden ve kurum için önemli gelir kaynağı olan emekli maaş ödemelerinin ileriki 
aylarda banka veya fınans kurumlarına kaydırılmasını önlemek için emeklilerin maaşlarını 
başka kurumlardan alma istekleri araştırılarak emekliler nezdinde gerekli çalışmaların 
yapılması uygun olacaktır. 

Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan elektronik ticaret, geleneksel posta 
hizmetlerinden biri olan kargo hizmetinin önemini daha da artırmıştır. Türkiye gibi ticaretin 
ve turizmin sürekli olarak arttığı ülkelerde bu sektöre yoğun ilgi duyulduğu ve çok sayıda 
şirketin bu alanda hizmet verdiği dikkate alındığında, Kuruluşun kargo piyasasından daha 
fazla pay alabilmesi ve rekabet edebileceği yeni sektörlerde dinamik hareket edebilmesini 
sağlayacak, mevcut idari ve personel yapısı da göz önüne alınarak, konuyla ilgili 
çalışmalarda bulunması ve uygun çözümler üretmesi gerekmektedir. 

II- İDARİ BÜNYE: 

1840 yılında Posta Nazırlığı olarak kurulan, 1933 yılında katma bütçeli bir idare 
haline getirilen, 1954 yılında ise Kamu İktisadi Teşebbüsü olan PTT Genel Müdürlüğü; 
18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun gereği olarak 30.04.1995 tarihinden itibaren Türk 
Telekom AŞ ve TC Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (Pİ) olarak ikiye ayrılmıştır. 

Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün unvanı 27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı 
Kanunun 24. maddesi ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak 
değiştirilmiştir. 

Kuruluş' un ana statüsü; Yüksek Planlama Kurulu' nun 28.12.1999 tarih ve 99/T-52 
sayılı kararı ile onaylanarak 22.02.2000 tarih ve 23972 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

Önceki faaliyet döneminde çıkarılan 24.04.2003 tarih ve 4854 sayılı "Bazı 
Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun" la 5584 sayılı 
Posta Kanunu'nun 59. maddesinde (posta tekelini ihlal edenlere uygulanan idari para cezası 
87 milyon liraya yükseltilmiş) değişiklik yapıldığı ve bu Kanunun 06.05.2003 tarih ve 
25100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ancak öngörülen cezanın 
caydırıcı olmadığı gözlenmiştir. 

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının "Posta 
hizmetleri alanında AB mevzuatına uyum çalışmalarına başlanması" başlıklı 19.3 no.lu 
önceliğinde yer alan AB Direktifine uygun olarak kuruluşta;" Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kanun Tasarısı ile Posta 
Sektörü Kanunu Tasarısı" hazırlanarak 03.06.2004 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Bilahare; Bakanlıkça yapılan değerlendirme dikkate alınarak PTT' nin esas faaliyet 
alanını düzenleyen ve 1950 yılında yayımlanan 5584 sayılı Posta Kanunu yerine kuruluşça 
yeniden hazırlanan "Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları Hakkında Kanun Tasarısı" 11.03.2005 tarihinde, Posta Sektörü Kanunu 
Tasarısı da yeniden hazırlanarak "Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı" şeklinde 24.01.2006 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine mukabil 
tasanlar üzerinde yapılan çalışmalar henüz sonuçlandınlamamıştır. 
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Bir Kamu İktisadi Kumlusu olan PTT Genel Müdürlüğü; ana statüsünün 21. 
maddesinde bu statüde yazılı olmayan hususlarda 233 sayılı KHK, 399 sayılı KHK'nin 
uygulanacağı belirtilmiş olup; Kuruluş 72 ve 233 sayılı KHK'ler uyannca Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu ve 3346 sayılı Kanun uyarınca da TBMM'ce denetlenmektedir. 

Diğer taraftan Kuruluş'ta çalıştınlan personelin özlük ve sosyal haklan konusunda; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunu değiştiren 
4857 sayılı Kanun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar, 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile bunlann ek ve değişiklikleri, Kanunlar 
uyarınca düzenlenmesi gereken yönetmelikler ve Yüksek Planlama Kurulu kararlan 
uygulanmaktadır. 

PTT Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak 1993 yılında yayımlanan Posta Tüzüğü 
yanında, posta çekleri, posta gezici personeline verilecek harcırah, tebligat, PTT Sağlık 
Sandığı, PTT Biriktirme Yardım Sandığı, Türkiye ile ABD arasında posta kolileri anlaşma 
ve işletme tüzükleri halen yürürlükte olup uygulanmaktadır. 

Faaliyet döneminde Bakanlar Kurulu'nun tüm teşebbüsleri ilgilendiren kararlanndan 
ayn olarak doğrudan PTT için aldığı bir karan bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulu'nun 27.02.2006 tarih ve 2006/10125 sayılı kararı ile 399 sayılı 
KHK'nin 4.maddesine göre PTT Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlannı 
kapsayan personel kadro cetvellerinde ( I ve II sayılı ) yapılan değişikliğin kabul edildiği 
tespit edilmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğü'nün yurt dışı ile bağlantılı posta işlemlerini düzenlemek 
üzere çeşitli uluslar arası kuruluşlar ve ülkelerle yaptığı anlaşmalar bulunmaktadır. 
Bunlardan bazdan şunlardır: 

-Dünya Posta Birliği (UPU-Universal Post Union) 

-Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT) 

-Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (POSTEUROP) 

-Avrupa Posta Mevzuatı Komitesi (CERP) 

-Avrupa Paralı Posta Hizmetleri Komisyonu (CSFPE) 

-Balkan Posta ve Telekomünikasyon Birliği 

-Eurocheque ve Kredi Kartı Kuruluşu (EUROBAY) 

-Güney ve Batı Asya Posta Birliği (SWAPU) 

Diğer taraftan Bosna-Hersek, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Ukrayna ile yapılan ikili anlaşmalar halen uygulamadadır. Bu anlaşmaların işleyişi ile ilgili 
hususlara Raporun İşletme çalışmaları bölümünde yer verilmiş olup, 2006 yılında yeni 
anlaşma yapılmamıştır. 

2006 yılında teşebbüslerle ilgili her türlü karar alma yetkisine sahip olan Yüksek 
Planlama Kurulu'nun (YPK) tüm teşebbüsleri ilgilendiren kararlarından ayrı olarak PTT 
için aldığı bir karan bulunmaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 24.05.2006 tarih ve 2006/T-18 sayılı karan ile 233 
sayılı KHK'nin 4/4 maddesine göre PTT Genel Müdürlüğü'nün 610 milyon YTL olan 
nominal sermayesinin 800 milyon YTL'ye yükseltilmesinin kabul edildiği tespit 
edilmiştir. 
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PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından oluşan bir organizasyon yapısı 
ile kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. 

Kuruluşun merkez teşkilatı 13 Daire Başkanlığı ile faaliyetlerini sürdürürken, taşra 
teşkilatı 79 Başmüdürlük, 6 müstakil ünite ile beraber 986 adet merkez, 2.057 şube ve 732 
acente olmak üzere toplam 3.775 işyeri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2006 yılında, 148 şube açılmış, 8 şube merkeze, 9 merkez ise şubeye 
dönüştürülmüş, 35'i geçici, 13l'i daimi olmak üzere toplam 166 şube kapatılmıştır. 

Geçmiş yıllar YDK Raporlarında belirtildiği üzere; iş trafiği çok düşük olan ve 
geliri giderini karşılamayan işyerlerinin kapatılması ya da bir alt birime dönüştürülmesi 
çalışmaları devam etmekle birlikte henüz sonuçlandınlamamıştır. PTT'nin posta 
hizmetlerine olan talepteki gelişmeleri yanında, işyerlerinin gelir-gider durumunu, yerleşim 
yerlerindeki nüfus hareketlerini, insan ve teçhizat kaynaklarının rasyonel kullanımını 
sağlayacak şekilde mevcut merkez ve şubelerin durumlannın incelenerek gerektiğinde 
kapatılması ya da küçültülmesi çalışmalarını devam ettirerek bir an önce sonuçlandırması 
yanında yeni işyerleri açılmadan önce yapılan etüdlerin yeterli düzeyde tutulması gerekli 
görülmektedir. 

PTT Genel Müdürlüğü'nün en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar organı 233 
sayılı KHK' nin 5 ve 6. maddelerine göre Yönetim Kuruludur. 1 başkan ve 5 üyeden 
oluşan 6 kişilik yönetim kuruluna Genel Müdür başkanlık etmektedir. 

Faaliyet döneminde; 07.06.2005 tarih ve 2005/7142 sayılı ortak kararla PTT Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan ve 09.06.2005 tarihinde göreve başlayan 
Genel Müdürün görevini sürdürdüğü görülmüştür. 

Halen kuruluşta boş bulunan bir adet yönetim kurulu üyeliğine 233 sayılı KHK'nin 
6.maddesi gereğince atama yapılması gerekmektedir. 

Kuruluş Yönetim Kurulu 2006 yılında yaptığı 31 toplantıda çeşitli konulara ilişkin 
476 karar almıştır. Bu kararların; 26 adedi posta, 17 adedi parasal posta, 226 adedi 
personel, 34 adedi malzeme, 69 adedi yapı işleri, 34 adedi muhasebe ve 70 adedi ise çeşitli 
konulardadır. 

233 sayılı KHK'nin 5.maddesi gereğince, Kuruluşun yetkili ve sorumlu yürütme 
organı olan Genel Müdürlüktür. Bakanlar Kurulu'nun 16.03.1995 tarih ve 95/6608 sayılı 
karan ile Genel Müdür Yardımcısı sayısı 3 olarak belirlenmiştir. 

2006 yılında Genel Müdür çalışmaları; 3 yardımcısı eliyle Kanun, Tüzük, 
Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlan doğrultusunda yürütmüştür. 

Diğer taraftan; 21.12.2005 tarihinde yapılan Genel Müdür Yardımcıları arasındaki 
görev dağılımına bakıldığında; fonksiyonel olarak birbiri ile bağlantılı Dairelerin (Uluslar 
arası, Parasal Posta ile Posta-Telgraf Daire Başkanlıkları gibi) aynı Genel Müdür 
Yardımcısına bağlanması suretiyle iş akışında yeterli koordinasyonun sağlanmasının 
hedeflendiği gözlenmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında; 2006 yılı sonunda 2.208 memur 
kadrosuna karşılık, 1.227 çalışan memur, 48.277 sözleşmeli personel kadrosuna karşılık, 
27.800 sözleşmeli personel ve 1.206 işçi kadrosuna karşılık da 1.112 fiili işçi olmak üzere 
toplam 51.691 kadro karşılığı 30.139 personel bulunmaktadır. 

Yıl sonu itibariyle çalışan personelin % 4'ünü memurlar, % 92'sini sözleşmeliler, 
% 4'ünü de işçiler teşkil etmektedir. 
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İstihdam edilen 29.027 adet memur ve sözleşmeli personelin; % 3 oranında 786 
adedi merkez teşkilatında, % 1 oranında 211 adedi müstakil ünite müdürlüklerinde, % 96 
oranında 28.030 adedi PTT Başmüdürlüklerinde bulunmaktadır. 

2005 yılı içinde merkez ve taşra teşkilatına 1.984 memur ve sözleşmeli personel 
atanmış, 1.653 memur ve sözleşmeli personelde çeşitli nedenlerle ayrılmıştır. 

27.12.2005 tarih ve 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 25/d 
maddesi gereğince, Devlet Personel Başkanlığının 25.01.2006 tarih ve 20886 sayılı yazısı 
ile PTT Genel Müdürlüğü'ne 231 Adam/Ay karşılığı 21 geçici işçi kadrosu vize edilerek 
tahsisi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2005 yılına ait 
Genel Yatırım ve Finansman Programının tespiti hakkındaki 15.10.2004 tarih ve 2004/7979 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kararın 5. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde 
2005 yılında Hazinece uygun görüş bildirilen toplam tutarın 2006 yılı için hedeflenen 
ortalama ÜFE oranı kadar (%7,3) artırılması suretiyle en fazla 29,5 milyon YTL bedelle 
ihale yaptırılması hususunda kuruluşa Hazine Müsteşarlığının 14.11.2005 tarih ve 61888 
sayılı yazıları ile hizmet alımı izinleri personel sayısı yerine harcama tutarı esası baz 
alınarak yetki verildiği, kuruluşun bu yetki çerçevesinde 2006 yılında yardımcı nitelikteki 
hizmetlerde 921, posta ayrım ve dağıtım hizmetlerinin yürütülmesinde ise 1.852 adet 
personeli, yüklenici aracılığı ile hizmet satın alınması şeklinde istihdam ettiği tespit 
edilmiştir. 

Ancak kamu hizmeti niteliğinden dolayı tekel kapsamına alınan, bunun yanında 
yasal düzenlemeler (7201 sayılı yasa gereği adli tebligatların memur eliyle yapılması gibi) 
nedeniyle kamu personelince yürütülmesi zorunlu hizmetlerde de yüklenici aracılığı ile 
temin edilen personelin istihdamı; Kuruluş açısından kendi personeli yetersiz olduğu için 
bir zorunluluk olmakla beraber; yasal çerçeveye uymayan bir uygulamadır. 

Kuruluşta 2006 yılı sonu itibariyle 1.227 memur çalışmaktadır. Yıl sonu itibariyle 
çalışan memur sayısında geçen yıla göre 92 kişi azalma olmuştur. 

Kuruluşta görevli sözleşmeli statüde 2006 yılı sonu itibariyle 27.800 kişi çalışmakta 
olup; geçen yıla göre 423 kişi artış olmuştur. 

Kuruluşta esas olarak tüm görevler memur ve sözleşmeli personel tarafından yerine 
getirilmektedir. 1995 yılında PTT'nin ikiye ayrılması sırasında sınırlı sayıda işçi PTT'ye 
bırakılmıştır. Bunlann statülerine uygun görevlerde istihdamına çalışılmaktadır ve yeni işçi 
personel alımı yapılmamaktadır. 

PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılı içinde 231 Adam/Ay karşılığı 21 geçici işçi 
kadrosu almıştır. 

Kuruluşta çalışan işçiler; Türkiye Posta Telgraf Radyo ve Televizyon İşçileri ve 
Hizmetlileri (Türkiye Haber-İş) Sendikasına tabi bulunmaktadır. PTT adına Toplu İş 
Sözleşmesinin Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri (TUHİS) Sendikası 
yürütmektedir. 

28.02.2005 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesinin yerine adı geçen Sendikalar 
arasında 01.03.2005-28.02.2007 tarihlerini kapsayan XI. Dönem Toplu Iş Sözleşmesinin 
15.08.2005 tarihinde imzalandığı görülmüştür. 

Faaliyet döneminde personele yapılan harcamalar toplamı, geçen yıla göre % 2 
oranında 65,3 milyon YTL artarak 709,9 milyon YTL'ye yükselmiştir. Harcamanın 24,0 
bin YTL'si kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine, % 5 oranında 36,1 milyon YTL'si 
memurlara, % 90 oranında 636,5 milyon YTL'si sözleşmelilere, % 5 oranında 37,3 milyon 
YTL'si ise işçilere aittir. 
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III-MALİ BÜNYE: 
2006 yılında varlık ve kaynaklar geçen yıla göre % 20 oranında ve 239.802.387 

YTL artarak, 1.447.581.435 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Kaynaklann % 81'ini öz kaynaklar, % 19'unu ise yabancı kaynaklar oluşturmuştur. 
Öz kaynaklar geçen yıla göre % 6 oranında 161.403.691 YTL'lik artışla 1.173.767.835 YTL'ye 
ulaşmışken, yabancı kaynaklar % 40 oranında 78.398.696 YTL artarak 273.813.600 YTL 
olmuştur. 

Öz kaynaklardaki artış; dönem net kârındaki artıştan ileri gelmiş olup, yabancı 
kaynaklardaki artış, borçlardaki artıştan kaynaklanmıştır. 

Varlıkların %49 oranında 702.146.535 YTL'lik kısmı dönen varlıklara, %51 
oranında 745.434.900 YTL'lik kısmı da duran varlıklara tahsis edilmiştir. Dönen varlıklar, 
geçen yıla göre %42 oranında, duran varlıklar %20 oranında artmıştır. 

Teşekkülün kâr yedekleri, önceki yıla göre %55 oranında 115.111.690 YTL 
tutarında artış göstererek dönem sonu itibariyle 321.667.186 YTL'ye ulaşmış olup; 
115.530.725 YTL'si yasal yedeklerden, 206.136.461 YTL'si de olağanüstü yedeklerden 
oluşmaktadır. 

2005 yılında, 2004 yılı dönem kânndan ayrılan 7.610.135 YTL tutarındaki yedek 
akçenin ilavesiyle, yasal yedeklerin tutarı, 99.308.312 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

233 sayılı KHK'nin 37.maddesinin 4.fıkrası gereğince 2005 yılı dönem kârı 
162.224.120 YTL üzerinden %10 oranında ayrılan yedek akçe tutarı 16.222.412 YTL'nin 
ilavesi ile yasal yedeklerin tutan 2006 yılı sonu itibariyle 115.530.725 YTL'ye ulaşmıştır. 

2006 yıl sonu itibariyle ayrılan olağanüstü yedekler tutarı, 206.136.461 YTL'dir. 

Bu tutarın, 120.939.799 YTL'si Hazine'ye olan temettü borcundan, 80.720.396 
YTL'si de sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 4.476.266 YTL'si de 2005 yılı gayri 
menkul satışı %100 kısmından aktarılan tutardan oluşmuştur. 

Geçen yıla göre, Kuruluşun likidite göstergeleri artmıştır. PTT, sadece hazır 
değerleri ile dahi kısa süreli borçlarının tamamını karşılayabilmektedir. 

PTT, mali kârlılık oranında geçen yıla göre ödenmiş sermaye yönünden 6 puanlık, 
öz kaynaklar yönünden de 1 puanlık artış göstermiştir. 2005 yılı faaliyet kârı 86 milyon 
YTL iken, 2006 yılında 64 milyon YTL faaliyet kârı oluşmuştur. 

IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI: 
PTT Yönetim Kurulu'nun 14.12.2005 tarih ve 452 nolu kararı ile kabul edilen 2006 

yılı işletme bütçesinde; 2006 sarf mubayaa programı, toplam 36,4 milyon YTL olarak 
öngörülmüş olmasına karşılık, gerçekleşme programa göre %5 oranında 1,8 milyon YTL 
azalışla 34,6 milyon YTL olmuştur. Söz konusu program ödeneği, Yönetim Kurulu'nun 
17.08.2006 ve 298 sayılı karan ile 42,5 milyon YTL'ye çıkartılmıştır. 

Muhasebe kayıtlarında stok girişlerinde alım suretiyle stoklara giren 19,5 milyon 
YTL tutarında mal alımı görülürken, malzeme ve satın alma dairesinin gerçekleşen mal 
alımları tutarının 34,6 milyon YTL olduğu ve muhasebe ile malzeme yönetimi birimleri 
arasında gerekli koordinasyonun sağlanamadığı görülmektedir. Bu itibarla, 2006 yılı mal 
alımı gerçekleşmelerinde malzeme ve satın alma dairesi başkanlığının rakamları alınmıştır. 

İşletme bütçesinde, alım programlarının işletme faaliyeti tüm alımlan kapsayacak ve 
stok girişlerinden izlenebilecek detayda stok ve gider programlanyla uyumlu olarak 
hazırlanması ve alım tablolannın gerçek alımları gösterecek şekilde düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
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Alımların içerisinde % 89'luk en önemli payı oluşturan istihlak maddeleri için 30,8 
milyon YTL sarf edilmiştir. Bu tertibin içinde en önemli harcama kalemlerini yakacak 
maddeleri ile giyecek maddeleri oluşturmuştur. 2006 yılında bu harcama kaleminde 2005 
yılına göre % 55 oranında artış görülmüştür. 

2005 yılından 2006 yılına 15,9 milyon YTL'lik ilk madde ve malzeme stoku 
devretmiştir.Yıl içinde detayı verildiği gibi muhtelif şekillerde 102,2 milyon YTL'lik 
malzeme girişi olmuş, 101,1 milyon YTL'lik malzeme çıkışı yapılmıştır.2007 yılına 17,0 
milyon YTL'lik ilk madde ve malzeme stoku devretmiştir.Bu durumda 2005 yılı sonunda 
15,9 milyon YTL olan stokların tutarı 2006 yılı sonunda % 7 oranında 1,1 milyon YTL 
arttığı görülmektedir. 2006 yılında stoklar içinde bilhassa tüketim maddeleri ile makine ve 
cihazlar stokları önemli yer tutmaktadır. 

2007 yılına devreden diğer stoklar (ticari mal) tutan geçen yıla göre % 15 oranında 
0,7 milyon YTL azalarak 3,9 milyon YTL, verilen sipariş avanslan tutan ise 1,0 milyon 
YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Ticari mal stoklan ise, kullanıcılara satılmak üzere temin edilen koli yollama 
kutuları, bez torbaları, APS zarfları, posta ve tebrik kartları gibi posta hizmetlerine yönelik 
mallar ile Türk Telekom ve GSM şirketlerinden temin edilerek belli bir komisyon karşılığı 
satılan telekart, akıllı kart ve kontör yükleme kartlarında oluşmaktadır. 

Yıllar itibariyle kabul edilen mektup postası, acele posta gönderileri, koli 
gönderilerinin sayısı ve kabul edilen ile dağıtılan posta farklan aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

(Bin adet) 

Son iki 
Yıllar yıl Değişim 

Kabul edilen posta 2003 2004 2005 2006 farkı % 
a) Mektup postası 913.466 941.539 1.052.776 1.070.189 17.413 2 

(Yurt içi + Yurt dışı giden) 

b) Acele posta gönderileri 8.532 7.983 7.670 9.452 1.782 23 

(Yurt içi + Yurt dışı giden) 

c) Koli 1.132 992 886 1.142 256 29 

(Yurt içi + Yurt dışı giden) 

d) Yurt dışından gelen posta 76.562 64.858 76.605 68.426 (8.179) (11) 
gönderileri 

Toplam 999.692 1.015.372 1.137.937 1.149.209 11.272 1 

Dağıtılan posta toplamı 1.000.130 1.087.317 1.578.388 1.518.944 (59.444) (4) 
Tespit edilemeyen fazlalık (438) (71.945) (440.451) (369.735) 70.716 (16) 

Kuruluşça dağıtılan gönderi istatistikleri ile kabul edilen gönderi istatistikleri 
arasındaki farklar, Projelere ait "arz-talep" projeksiyonlan, master plan hazırlanması, pazar 
payı, üretim kapasitesi hesaplamalan, işletmelerin (merkez+şube) performanslannın 
ölçümlenmesi, cihet tespitleri için yapılacak analizlere de arz-talep dengesinin 
saptanmasında önem arz edebilecek parametredir. 
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Yapılan incelemelerde, zaten 2001 yılına gelene kadar PTT'nin hiçbir konuda uzun 
vadeli projeksiyonları içeren ve hizmet üretim kapasitelerini ve pazar paylarını ortaya 
koyan projelerine ve ekonomik analizlerine rastlanılmamış, çeşitli hizmet girişimleri ve 
anlaşmalara yetersiz istatistiksel yorumlarla başlanılmıştır. 2004 yılından itibaren bu 
konudaki çalışmalar hızlanmış, ancak yeni yatırım konuları için yeterli trend, korelasyon ve 
regrasyon analizini içeren piyasa etütlerine başlanılmamıştır. 

Kuruluşun gelecekle ilgili ekonomik projeksiyonlarını yapabilmesi, işletme 
performanslarını belirleyebilmesi amacıyla giderek düzelen kabul ve dağıtılan gönderi 
adedine ait istatistiklerinin yeni devreye alınacak projelerin pazar kapasite analizlerinde 
kullanması, yapılacak analizlerin bilimsel, açıklanabilir ve ölçülebilir istatistik tekniklerine 
dayandırılması gerekmektedir. 

Kurumun yıllar itibariyle ödediği yurt içi ve yurt dışı havale miktarı ve tutarları 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Posta ve Telgraf ve Çek Havaleleri 

(000) 

Yıllar Yurtiçi ödenen havaleler Yurtdışı ödenen havaleler 

Sayısı Değeri(YTL) Sayısı Değeri(YTL) 

2000 2.059 181.654.648 171 34.180.491 

2001 5.226 1.236.624.520 187 70.606.169 

2002 9.978 3.579.995.599 185 96.464.126 

2003 9.685 3.675.562.943 183 115.293.617 

2004 10.622 5.549.145.380 170 118.202.145 

2005 11.958 9.364.164.394 151 90.747.269 

2006 19.191 22.475.496.389 138 75.945.865 

2006-2005 7.233 13.111.331.995 (13) (14.801.404) 

Değişim % 60 140 (9) (16) 

Geçmiş yıllarda yurtiçinde 2.059 bine, kadar inen havale sayısı 2001 yılından 
itibaren hızlı bir artış trendine girmiş 2006 yılında bir önceki yıla göre havale miktarında 
%60, ödenen tutarda %140 oranında artış olmuştur. Yurtdışı havale trafiğinde ise havale 
sayısında %9 nispetinde, havale tutarında da %16 oranında düşüş görülmüştür. 

Geçmişte yapılan incelemelerde; havale kabul ve ödeme işlemlerinde, mükerrer 
ödeme, gecikmeli ödeme vb. bazı aksaklıklar saptanmıştır. Bu hataların, teknik alt yapı 
yetersizliğinden, yazılım eksikliğinden, sistemdeki yetersiz tanımlamalardan, muhasebe 
hesaplarının yanlış kullanımından kaynaklandığı ancak alınan önlemlerle bu sorunlann 
azaldığı görülmüştür. 

PTT'nin 2006 yılında gerçekleştirdiği ödenen ve aktarılan posta çeki işlemleri 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Posta çekleri 

İşlemler 
Hesap 

Ödenen Aktarılan Bakiyesi 

Yıllar Adet Tutarı Adet Tutarı 

(1000) YTL (1000) YTL YTL 

2000 228 382.274.182 139 173.989.237 6.865.340 

2001 1.631 586.823.781 206 520.118.963 7.348.310 

2002 622 1.133.149.942 236 625.826.861 14.445.974 

2003 1.153 2.375.707.029 214 639.776.943 14.714.078 

2004 1.981 5.167.631.013 198 1.060.116.605 42.785.408 

2005 3.494 9.780.843.524 519 256.916.700 46.478.135 

2006 5.074 16.336.808.191 419 1.117.141.525 58.797.683 

2006-2005 1.580 6.555.964.667 (100) 860.224.825 12.319.548 

Değişim % 45 67 (19) 335 27 

Posta çeklerinde adet olarak bir önceki yıla göre ödenende % 45 artma, 
aktarılanlarda % 19 azalma, parasal alanda ise ödenende % 67 artma, aktarılanlarda %335 
artış meydana gelmiştir 

PTT'de havale işlemleri; yurtiçi ve yurtdışı YTL ve döviz cinsinden havale 
işlemleri, yurt içi posta çeki hesapları yatırma, ödeme, aktarma işlemleri, olarak sayılabilir. 
Bu hizmetlerin dışında; 

-Tahsilat işlemleri (Türk Telekom, GSM Şirketleri, banka ve fınans kurumları ile 
elektrik, su vb.), 

-Emekli Ödemeleri (Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'dan emekli aylığı almaya hak 
kazananlara yapılan maaş ve vergi iadesi ödemesi), 

-Sigortacılık İşlemleri (Sigorta şirketleri adına sigortacılık mevzuatı çerçevesinde 
poliçe satışı ve pirim tahsilatı), 

-Efektif İşlemleri (Yabancı ülke paralarının banka adına alımı ve satımı), 

faaliyetleri de Parasal Posta ve kısmen Uluslararası Dairesince (yurtdışı havale) 
sürdürülmektedir. 

PTT'nin PTT-Bank'ta otomasyon alt yapısı olarak yeterli düzeye geldiği bundan 
sonraki aşamaların kalifıkasyonu artırmak, kapsamı genişletmek, yeni hizmetleri sunmak 
e-Devlet kapısına entegre olup, e-Devlet içinde kurulacak sistemde etkin şekilde yer almak 
şeklinde belirleyebiliriz. 

PTT Bank'ın ülke içinde önemli bir fınans kuruluşu haline dönüşebilmesi için; 

-Kesintisiz, süratli, müşteri odaklı hizmet vererek kaliteyi arttırması, 

-PTT Merkez ve şubelerinin mimari olarak yenilenmesi, 

-Artan hizmetlerine uygun etüt, proje ve yapılanma çalışmalarını sürdürecek AR-
GE biriminin güçlendirilmesi, 
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-İnternet bankacılığına geçmesi, 

-e-Türkiye projesi içinde Türkiye'de hizmet veren bankalarla sanal ortamda tahsilat 
anlaşmaları yapması, 

-Belediyelerin tahsilatlarını sağlaması, 

-Performansı düşük firmaların belirlenmesi, 

-Tanıtım ve reklam gelirini arttırıcı çalışmaların gerektirdiği malzeme ve stand 
ihtiyaçlarının karşılanması, 

-Kişiselleştirilmiş pul projesinin uygulanmaya konulması gerekli bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllar Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında başmüdürlüklerde etkin bir 
performans sağlanabilmesi için norm kadronun yeniden tespit edilmesi ve yeniden 
yapılanmanın bir an önce gerçekleştirilmesi önerilmiş idi. 

Bu öneri doğrultusunda; PTT Yönetim Kurulu 25.09.2007 tarih ve 418 sayılı 
kararıyla taşra teşkilatı ihtisas birimlerinin yeniden yapılandırılmasını onaylamıştır. Buna 
göre; ilk etapta halen yürürlükte olan ihtisas müdürlüklerinin iptal edilerek yerine taşra 
teşkilatının yeniden yapılanma çalışmalarına esas olmak üzere, stratejik öneme haiz ve 
gelişmekte olan illerin özellikleri de göz önüne alınarak yapılandırılma hedeflenmiş, fiilen 
görev yapan personel adetleri, illerin gelir durumları, başmüdürlüklere bağlı merkez ve 
şube işyeri adetleri esas alınarak asıl olarak 21 başmüdürlüğün, bunlara bağlı 50 
başmüdürlüğün ve yukarıda standartlara göre en alt seviyede 11 başmüdürlük şeklinde üçlü 
bir örgütlenme öngörülmüş, başmüdürlükler altındaki müdürlüklerin de yukarıdaki 
kriterlere bağlı olarak yeniden yapılandırılması kararına varılmıştır. 

PTT Yönetim Kurulu'nun aldığı taşra teşkilat ihtisas birimlerinin yeniden 
yapılandırılmasını öngören kararın bir an önce yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

PTT'nin 2006 yılı satış hasılatı geçen senenin %8 fazlasıyla 932 milyon YTL 
olmuştur. Satış hasılatının 926,5 milyon YTL'si yurtiçi satışlar, 5,4 milyon YTL'si yurtdışı 
satışlarla ilgilidir. Satışlardan indirim tutarı 214.729 YTL'dir. Gelirlerin %76,2'si yurtiçi 
posta, %0,6'sı yurtdışı posta, %5,4'ü Türk Telekom A.Ş.'den alınan hizmet payına, 
%17,3'ü PTTBank gelirleri, %0,5'i de telgraf gelirlerine aittir. 

Posta Telgraf ücret tarifesi, gerek gişe personelinin, gerek kuruluştan tarife alan 
müşterilerin hizmet ve ücretlerinin kolayca bulunulup doğru bir şekilde ücretlendirilmesi 
bakımından, posta telgraf ücret tarifesindeki ücretler 10 ana başlık altında birleştirilmek ve 
49 olan pozisyon sayısı 20'ye indirilmek ve bazı hizmetlerin birleştirilip, bazılarında da 
indirime gidilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve 23.10.2004 tarihinden itibaren 
uygulamaya konulmuştur. 

Aynca 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere postaya çok sayıda toplu olarak 
verilen APG ve koli ücretlerinde % 5-20'ye varan oranlarda indirimler uygulanmaya 
başlanmıştır. 

V-YATIRIMLAR: 

Kuruluşun 2006-2008 dönemi Yatırım Programı teklifi 9.7.2005 tarih ve 25870 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlığın 2005/3 sayılı Genelgesi ekindeki 2006-
2008 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esaslan çerçevesinde hazırlanmış ve 2006 yılı 
için toplam 21,2 milyon YTL'lik yatırım ödeneği talebi Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla DPT 
Müsteşarlığına iletilmiştir. 
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Söz konusu teklife karşılık 7.1.2006 tarih ve 25046 Mükerrer sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 yılı Yatınm Programında ise Kuruluşa 
toplam 21 milyon YTL liralık ödenek tahsis edilmiş olup, projelere ait alt harcama 
kalemleri 2005/9486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Ulaştırma Bakanlığının 
onayına ve DPT'nin uygun görüşüne sunulabilmesi için yeniden belirlenip Yönetim 
Kurulunun 29.1.2006 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Tahsis edilen ödeneklerin %79,9'u harcanmış, %79 oranında da fiziki yatınm 
yapılmıştır. 

VI-ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-1950 yılında yürürlüğe giren 5584 Sayılı Posta Kanununda, teknolojideki ve posta 
hizmetlerindeki gelişmelere paralel olarak gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce 
yapılması için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi, 

2-Hazırlanacak Master Planı çerçevesinde, Teşkilatın kargo piyasasından daha fazla 
pay alabilmesi ve rekabet edebileceği yeni sektörlerde dinamik hareket edebilmesini 
sağlayacak, mevcut idari ve personel yapısı da göz önüne alınarak, çalışma yapılması, 

3-Teşkilata günlük para girişlerinin günlük fınans hareketleri takip edilerek çeşitli 
finansal enstrümanlarla daha iyi değerlendirilmesi ve bu yolla hem yeni kurumsal 
müşterilerin kazanılması hem de mevcut paralann değerlendirilmesi için Teşkilat 
bünyesinde uzman bir fınans yönetiminin oluşturulması, 

4-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

T.C. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü'nün, 2006 yılı bilançosu ve 
203.070.962,89 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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T . C . P o s t a v e T e l g r a f Teşk i la t ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
2 0 0 6 Y ı h B i l a n ç o s u 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

Aktif (Varlıklar) YTL YTL YTL YTL 
I - D Ö N E N V A R L I K L A R 

A-Hazır Değerler 
I - D Ö N E N V A R L I K L A R 

A-Hazır Değerler 427 .097 .761 ,16 628.065.314,47 
B - Menkul Kıymetler 10.634.576,42 11.281.754,75 

l - Men.kıy.değer.düş.karş. (-) 
C - Ticari Alacaklar 8.194.082,96 6.842.21 8,78 

1 - Alacak senet. Reeskontu(-) 
2 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 

(-) 
D - Diğer Alacaklar 

2 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 
(-) 

D - Diğer Alacaklar 9 .383.257,64 6 .729.354,12 19.714.800,11 13.854.33 1,22 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüp.diğer alacaklar karş. (-) (2 .653.903,52) (5 .860.468,89) 

E - Stoklar 15.927.257,51 17.037.31 8,12 
1 - Stok değer düşük.karş. (-) 
2 - Verilen sipariş avansları 307 .612,82 1.091.536,09 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm 
Maliyetleri 

G - Gel .Ayl .Ait Gid.ve Gelir 
Tahakkuku 29 .879 .379 ,49 27.810.845,13 

H - Diğer Dönen Varlıklar 62 .446,82 338.88 0,35 
D Ö N E N VARLIKLAR 

T O P L A M I : 498 .524 .858 ,48 705.230.662,82 
II - D U R A N VARLIKLAR : 

A -Ticari Alacaklar 697.928,05 697.985,54 
I - Alacak senet, reeskontu(-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer Alacaklar 
1 - Diğer alacak senet reeskontu. (-) 
2 - Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali Duran Varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağ.men.kıy.değer düş.karş. (-) 
3 - İştirakler 
4 - İştirak.sermaye taahhütleri (-) 
5 - İşt.ser.payı değ.düş.karş. (-) 
6 - Bağlı ortaklıklar 
7 - Bağl.ort.sermaye taahhütleri (-) 
8 - Bağl.ort.ser.payı değer 

düş.karş(-) 
9 - Diğer mali duran varlıklar 
10 - Diğ.mali 

dur.varl.değ.düş.karş.(-) 

D - Maddi Duran Varlıklar 712.531.370,06 744.221.296,53 
1 - Maddi duran varlıklar ( brüt) 942 .284 .434 ,47 983 .513 .620 ,09 

2 - Birikmiş amortismanlar (-) (231 .830 .977 ,54) (244 .156 .521 ,43) 
3 - Yapılmakta olan yatınmlar 2 .077.913,13 4 .864.197,87 
4 - Verilen avanslar 

E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 233.732,70 515.616,64 
1 - Maddi olmayan duran 

varlık.(brüt) 508.761,86 1.115.109,49 
2 - Birikmiş amortismanlar ( - ) (275.029,16) (599 .492 ,85) 
3 - Verilen avanslar 

F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1 - Özel tük.tabi.varlıklar ( brüt) 
2 - Birikmiş tükenme payları ( - ) 
3 - Verilen avanslar 

G - Gel.yıl.ait gid.ve 
gel.tahakkukları 

H - Diğer duran varlıklar 
D U R A N V A R L I K L A R 

T O P L A M I : 
AKTİF ( Varlıklar) T O P L A M I : 

713.463.030,81 745.434.89 5,71 

D U R A N V A R L I K L A R 
T O P L A M I : 

AKTİF ( Varlıklar) T O P L A M I : 1.211.987.889,29 1.450.665.561,53 
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T . C . Pos ta ve T e l g r a f T e ş k i l a t ı G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 
2 0 0 6 Yı l ı B i l a n ç o s u 

Önceki dönem Cari dönem 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

Pasif (Varlıklar) YTL YTL YTL YTL 
I - KJSA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B- Posta Çekleri 46.478.135,54 58.884.827,71 

1-Yolculuk posta çekleri 

2-Posta çekleri mevduatı 46.478.135,54 58.884.827,71 

C - Ticari Borçlar 120.554.308,49 177.890.786,65 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Diğer Borçlar 1.278.532,10 609.398,00 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

E - Alınan Avanslar 2.068.272,88 3.818.090,00 

F - Yıllara Yay.İnş.ve Onanm Hakedişleri 

G - Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 22.527.694,44 25.276.826,26 

H - Borç ve Gider Karşılıklan 1.268.763,37 1.400.433,76 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 47.112.429,62 41.667.271,94 

2 - Dönem karının peş.öd.vergi ve diğer yük.(-) (45.843.666,25) (40.266.838,18) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 

I - Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklan 1.732.379,03 3.900.317,70 

J - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 379.458,96 593.671,04 

KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI 196.287.544,81 272.374.351,12 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A - Mali Borçlar 

B - Ticari Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer Borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan Avanslar 

E - Borç ve Gider Karşılıklan 3.336.201,06 4.521.798,04 

1 - Kıdem tazminat karşılığı 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 3.336.201,06 4.521.798,04 

F - Gel.Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.578,00 

G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI 3.336.201,06 4.523.376,04 

III -ÖZ KAYNAKLAR 

A - Ödenmiş Sermaye 610.000.000,00 610.000.000,00 

1 - Sermaye 610.000.000,00 800.000.000,00 

2 - Ödenmemiş sermaye (190.000.000,00) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B - Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2 - Hisse senetleri iptal karlan 

3 - MDV yeniden değerleme artışlan 

C - Kar Yedekleri 206.555.495,41 321.667.185,68 

I - Yasal yedekler 99.308.312,74 115.530.724,73 

2 - Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 107.247.182,67 206.136.460,95 

4 - Diğer kar yedekleri 

5 - Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 80.696.957,74 80.696.957,74 

E - Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 

F - Dönem net karı (zaran) 115.111.690,27 161.403.690,95 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 1.012.364.143,42 1.173.767.834,37 

PASİF ( Kaynaklar) TOPLAMI 1.211.987.889,29 1.450.665.561,53 
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T .C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Gelir-Gider Tablosu 

Gelir ve Giderler Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

865.677.522 

214.729 

865.462.793 

564.282.380 

931.919.009 

647.240 

931.271.769 

650.981.885 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

301.180.413 280.289.884 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

215.646.091 

85.534.322 

216.530.011 

63.759.873 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

45.726.040 

12.003.134 

82.030.762 

26.794.278 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

119.257.228 118.996.358 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

55.673.636 

12.706.744 

94.782.644 

10.708.039 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

162.224.120 203.070.963 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 

47.112.430 41.667.272 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 

E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

Olağan kan 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 

K- Dön.karı vergi ve diğer yas.yüküm.karşılığı (-) 

Dönem net kan 115.111.690 161.403.691 
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SAYI: 49 

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN 2006 YILI 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 09/04/2008 tarihli 12'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 

Teşekkül, 1843 yılında kurulmuş, 1952 yılına kadar çeşitli unvanlarla faaliyet 
göstermiş ve bu tarihte "Denizcilik Bankası T.A.O." unvanını almıştır. 28.10.1983 tarihinde 
yürürlüğe giren 117 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline dönüştürülmüş ve unvanı "Türkiye Denizcilik Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 
08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, evvelce Kamu İktisadi 
Teşebbüslerini düzenleyen 2929 sayılı kanun ve buna ilişkin ek ve değişikliklerle bunların 
kapsamına giren teşebbüslerin kuruluşlarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameleri 
yürürlükten kaldırmış, teşebbüslerden birçoğunun adı ve organizasyon yapısı değişikliğe 
uğramıştır. Teşekkülün ana statüsü 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin esasları 
doğrultusunda hazırlanarak 14.11.1984 tarihinde yürürlüğe girmiş, unvanı "Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri" olarak değiştirilmiştir. Bu yeni düzenlemede; bankacılık faaliyetleri 
"Denizcilik Bankası T.A.Ş." ye (1992 yılında T.Emlak Bankası A.Ş. ce devralınmış ve 
faaliyeti sona ermiştir), tersaneler "Türkiye Gemi Sanayii A.Ş." ye devredilmiştir. D.B. 
Deniz Nakliyatı T.A.Ş. ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin bağlı ortaklığı haline gelmiş 
daha sonra bu bağlı ortaklık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanarak müstakil hale 
getirilmiş, 1999 yılında da blok satış yoluyla özelleştirilmiştir. Teşekkül, Bakanlar 
Kurulu'nun 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı kararı ile 3291 sayılı kanunun 13. 
maddesine göre özelleştirme kapsamına alınmış, 4046 sayılı kanunun 20. maddesi (A) 
bendine istinaden T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca "Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi" ne dönüştürülmüş ve hazırlanan Ana sözleşmesi 06.02.1995 tarihinde 
onaylanmıştır. Teşekkülün amaç ve faaliyet konulan, ana statüsüne göre, iç ve dış sularda 
deniz taşımacılığı, acentelik, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve gemi alım satımı, 
kıyı emniyeti işletmeciliği, gemi kurtarma, brokerlik, gemicilik, liman işletmeciliği, şehir, 
göl ve körfez hattı işletmeciliği ve tüm benzeri konularda faaliyet göstermek şeklinde tespit 
edilmiştir. 
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Şirket' in Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığı' na devredilmiş, bilahare bu İşletme Bakanlar Kurulu' nun 12.05.1997 tarih ve 
97/9466 sayılı karan ile "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" 
adıyla müstakil bir kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürülmüştür. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı kanunun ilgili hükümleri gereğince 
T. Gemi Sanayii A.Ş.'nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri 
ile birlikte T. Denizcilik İşletmeleri ile birleştirilmesi karan almış ve sözkonusu kararı 
08.02.2002 tarihli yazısıyla her iki kuruluşa da tebliğ etmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu 
22.05.2002 tarihinde T. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek T. Gemi Sanayii A.Ş. tüzel 
kişiliği sona ermiş, Kuruluş bünyesinde Tersane Müdürlüğü olarak hizmet yapmaya 
başlamıştır. 

TDİ'nin son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Son Artış 

Toplu bilgiler (konsolide) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 iki yıl 

farkı 

veya 

azalış % 
Sermaye Bin YTL 120.000 120.000 120.000 220 .000 220 .000 -
Ödenmiş sermaye Bin Y T L 98 .989 98 .989 100.789 130.067 130.067 -
Öz kaynaklar Bin YTL 135.042 146.113 212 .616 143.884 130.412 (13.472) <9) 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 26 .479 45 .003 33 .212 30 .830 29.341 (1.489) (5) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL - - - - -
Finasman giderleri Bin YTL 646 59 101 3.507 250 (3.257) (93) 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 225.221 275.571 281.255 175.142 170.626 (4.516) (3) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin Y T L 114.513 135.748 126.247 70 .024 61 .769 (8.255) (12) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 7.147 8.547 10.306 3.050 2.142 (908) (30) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 62 4 2 52 14 6 (8) (57) 

Bağlı ortaklıklara veya bağlı anonim 

şirketlere ödenen sermaye Bin YTL - - - - - -
Bağlı ortaklıklar veya bağlı anonim 

şirketler temettü geliri Bin YTL - - - - - - -
İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 2.047 7.238 33.282 33 .276 8.206 (25.070) (75) 

İştirakler temettü geliri Bin YTL 776.000 384 .000 132.000 383 237 (146) (38) 

Tüm alım tutarı Bin YTL 59.654 64.658 35.904 16.596 9.333 (7.263) (44) 
Başlıca (hizmet) üretim miktarı 

-Yolcu taşıma : 

Şehirhatlan Bin kişi 57.378 54 .852 61.151 14.891 2.049 (12.842) (86) 

-Araç taş ıma: 

Şehirhatlan Bin adet 4.845 4.931 5.047 1.504 509 (995) (66) 

-Liman hizmetleri: 

Yükleme,boşaltrna,aktarma,ambarlama Bin ton 3.095 3.430 2 .190 2 .352 1.191 (1.161) (49). 
Milyon 

(49). 

-Kılavuzluk hizmetleri gros ton 558 637 644 691 723 32 5 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin YTL 154.941 201 .490 171.004 148.680 102.749 (45.931) (31) 
İşletme araçları (filo durumu) 

Şehirhatlan Adet 77 77 74 9 - (9) (100) 
Net satış tutan Bin Y T L 227.698 265 .410 264.657 155.327 135.589 (19.738) (13) 
Stoklar (ilk madde ve malzeme) Bin YTL 6.346 5.501 4.035 3 .278 (3.278) (100) 

Kapsamdışı aylıklı personel (ortalama) Kişi 569 574 425 185 131 (54) (29) 

İşçi aylıklı (ortalama) Kişi 3 .826 4 .418 3 .182 2.055 1.463 (592) (29) 

İşçi,gündelikçi ve saat ücretli (ortalama) Kişi 708 831 680 473 322 (151) (32) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 143.874 195.541 178.835 174.890 99.315 (75.575) (43) 

Cari yıla ilişkin : 

Kapsamdışı personele yapılan giderler Bin YTL 12.579 15.059 13.527 7.258 5.645 (1.613) (22) 

Kapsamdışıper.aylık ortalama gider YTL 1.842 2.186 2.652 3.269 3.591 322 10 

İşçiler (aylıklılar) için yapılan giderler Bin YTL 109.039 134.771 137.507 98.691 66.355 (32.336) (33) 
İşçiler (aylıklılar) başına aylık ort. Gider YTL 2.375 3.131 3.601 4 .002 3 .780 (222) (6) 
Daimi ve geçici işçiler için yapılan giderler Bin YTL 12.827 20 .334 19.186 18.435 14.467 (3.968) (22) 

Daimi ve geçici işçiler başına aylık ort. gider YTL 1.509 2 .039 2.351 2.845 3.131 286 10 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. Bin YTL 2.737 - - - - -
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 11.180 12.812 20 .850 5.921 1.537 (4.384) (74) 

GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin YTL (3.515) (12 .521) (31.331) 46 .036 6 .724 (39.312) (85) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 3.351 (1 .482) (19.899) 39 .999 6.614 (33.385) (83) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 104.555 108.453 83.293 135.194 109.443 (25.751) (19) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) % 29 12 24 - - - -
Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) % 9 1,7 - - - -
Ekonomik karlılık % 8 1,5 - - - -
Zararlılık % (18,9) (46,1) (9,4) 37 (80) 

Faaliyet (karı) zaran Bin YTL 39 .332 17.628 51.058 (33.648) 2.755 36.403 (108) 
Dönem karı veya zaran Bin YTL 12.457 (27.647) 3.626 (98 .010) (13 .472) 84.538 (86) 
Bilanço kan veya zaran Bin Y T L (84.720) (247.395) 3.626 (347.364) (360 .836) (13.472) 4 

* 2002 ila 2004 yılına ilişkin TL değerleri, YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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II. İDARİ BÜNYE 

A- Mevzuat: 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 3291 sayılı kanuna istinaden özelleştirme kapsamına, 4046 
sayılı Kanunun geçici II. Maddesi uyarınca da özelleştirme programına alınmıştır. 

Şirket'in Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığı'na devredilmiş, bilahare bu işletme Bakanlar Kurulu'nun 12.05.1997 tarih ve 
97/9466 sayılı kararı ile "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" 
adıyla müstakil bir kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürülmüştür. 

Diğer taraftan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.02.2002 tarih ve 
10.05.00/1026 sayılı yazısı ile Gemi Sanayii A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine 
yönelik olarak TDİ ile birleştirilmesi karan alınmıştır. Devir işlemleri 17.05.2002 tarihi 
itibariyle gerçekleşmiştir. 

B- Teşkilat: 

Şirket'in ana statüye göre organlan Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve 
Genel Müdürlüktür. Şirket'in yürütme organı, Genel Müdür ve 4 Genel Müdür Yardımcısı 
ile bunların yan ve alt bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlük, Merkez Teşkilat ve 
bağlı işletmeler şeklinde iki grupta toplanmaktadır. İş bölümüne göre merkez teşkilatı 
içinde yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Baş Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, 
Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Müdür danışmanlan 
doğrudan Genel Müdüre, diğer birimler ise yapılan görev bölümü çerçevesinde genel 
müdür yardımcılarına bağlı bulunmaktadır. 

C - Personel Durumu : 

TDİ. A.Ş.'de çalışanlar; 4857 sayılı kanuna tabi karada çalışan işçiler ile 854 sayılı 
Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlanndan oluşmaktadır. 4857 ve 854 sayılı yasalara tabi 
olup, işçi sayılan personel, toplu iş sözleşmelerinin kapsamına giren "kapsam içi personel" 
ile kanunen ve akten toplu iş sözleşmelerinin dışında kalan "kapsam dışı personel" olarak 
iki grupta toplanmaktadır. Şirket personeli ücret ödeme şekillerine göre de "aylıklı" ve 
"gündelikçi" olarak iki gruba ayrılmaktadır. 

2006 yılı ortalama personel sayısı 1.979 kişi, yıl sonu itibariyle 1.792 kişi olmuştur. 
Kuruluşun çalışan personel sayısı bir önceki yıla göre %35,5 oranında 988 kişi azalmıştır. 
1.792 personelin %7 oranında 128 kişisi kapsam dışı, %93 oranında 1.664 kişisi kapsam içi 
(sendikalı) personeldir. Personelin %27 oranında 480 kişisi merkez teşkilatında, %73 
oranında 1.312 kişisi bağlı işletmelerde çalışmaktadır. 2006 yılında çalıştınlan 51 geçici 
işçi bu mevcuda dahildir. Ayrıca Tersaneler Müdürlüğünde ihale yoluyla hizmet alımları 
kapsamında yüklenici tarafından temizlik işleri için 2006 yılında ayda ortalama 11 kişi, yıl 
sonu itibariyle toplam 128 kişi çalıştırılmıştır 
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III. MALÎ BÜNYE 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin 2006 yılındaki faaliyetleri sonunda, geçen 
yıla göre net satışları %12,7 oranında azalarak 136 milyon YTL'ye düşmüş olup, faaliyet 
kân %1321 oranında artarak 2,8 milyon YTL olmuştur. Bir önceki yıl 98 milyon YTL 
dönem zararı bulunan kuruluş, 2006 yılını 13,5 milyon YTL dönem zararı ile kapatmıştır. 
2005 yılında dönem zararının oluşmasında; 45,6 milyon YTL tutarındaki Denizyolları 
gemilerinin satışı ve Şehirhatları işletmesinin devri dolayısıyla elden çıkarılan maddi duran 
varlıklarının satış zararları ile 52,7 milyon YTL tutarındaki emeklilik ve iş akdi feshi 
nedenleriyle personele ödenen kıdem tazminatları önemli rol oynamıştır Cari yılda dönem 
zararı esas itibariyle; Şirketin varlıklarının özelleştirme suretiyle satış ve (Çanakkale'deki 
faaliyetlerin) devrinden ve tasfiyesi neticelenmiş iştirakin devir zararından 
kaynaklanmıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

Kuruluşta cari yılda İstanbul Limanı ile İzmir İşletmesi ve kendisine bağlı Güllük 
iskelesinde yükleme, boşaltma ve yolcu hizmetleri ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, 
Tersane Müdürlüğünde gemi inşa, tamir ve bakım işleri yapılmıştır. Şehirhatlannın İstanbul 
ve Marmara'da yaptığı taşımacılığı 31.03.2005 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine devretmesi nedeniyle de bu tarihten sonra sadece Çanakkale bölgesindeki 
araba vapuru taşımacılığı yapılmış ve bu seferler 15.8.2006 tarihine kadar devam etmiştir. 
24.7.2006 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Karan çerçevesinde Çanakkale İli ve 
çevresindeki hatlarda faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma hizmetlerinden çekilerek 8 
araba vapuru, 1 feribot ile Çanakkale, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Geyikli Yükyeri ve 
Bozcaada iskelelerini 120 personelle birlikte Çanakkale İl Özel İdaresine 15.08.2006 tarihi 
itibariyle devretmiş, böylece Kuruluş'un deniz ulaşımı görevi de bu tarihten itibaren sona 
ermiştir. 

Bir önceki yıl 40,1 milyon YTL faaliyet zararı bulunan Şehirhatları İşletmesinin, 
2006 yılında faaliyet zararı 10,8 milyon YTL olmuştur. Cari yılda faaliyetleri ve personel 
sayısı azalan İşletmenin zaran da azalmıştır. Şehirhatları Çanakkale Bölgesinin cari yılda 
üretim giderlerinin %77' sini teşkil eden personel giderleri için 15,5 milyon YTL harcama 
yapılmıştır. Personel giderinin içinde 3,8 milyon YTL' si Şehirhatlannın Çanakkale 
Bölgesinde yaptığı taşımacılığını 15.08.2006 tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresine devri 
dolayısıyla emekliliği hak eden personelin kıdem tazminatlan ile ilgilidir. 

Şirketin elinde kalan İzmir Güllük Limanında 2006 Haziran ayına kadar dökme eşya 
yüklenmiş, bu tarihte yap işlet devret modeli ile meskun mahal dışına yeni liman işletmeye 
açıldığı için sözkonusu limanın yükleme fonksiyonu kalmamıştır. İstanbul Limanında ise 
yolcu hizmetleri, pilotaj ve römorkaj ile İzmir İşletmesi Alsancak Limanında pilotaj ve 
römorkaj hizmetleri verilmektedir. İstanbul, Kabatepe, Gökçeada (Uğurlu ve Kuzu) 
limanlarında, limanlara ait tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen sınırlar içerisinde kendisine 
verilen işleri yerine getirmiştir. 

Çanakkale Boğazında İstanbul Liman İşletmesine bağlı olarak hizmet veren 
Kabatepe Liman Şefliği ve şefliğe bağlı olarak Gökçeadada Kuzu Limanı ve Uğurlu 
iskelesi bulunmaktadır. Sözü edilen limanlar ve iskele, limancılığın kamu kuruluşlarının 
tekelinde olduğu eski yıllarda işletilmesi için T.D.İ.'ye verilen limanlardır. Çanakkale 
bölgesinde 15.8.2006 tarihine kadar Kabatepe, Gökçeada ve diğer iskele ile limanlar 
arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Kuruluşun bu tarihte deniz taşımacılığı görevi 
sona ermiştir. 
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Salıpazanndaki İstanbul Limanında kruvaziyer yolcu gemilerine liman hizmetleri 
verilmekte, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara denizinde kılavuzluk (pilotaj) 
hizmetleri yapılmaktadır. Cari yılda pilotaj ve römorkaj, yolcu, barınma ve tatlı su 
hizmetlerinde artışlar görülürken, tekerlekli araçta azalma olmuştur. Bavul ticareti yapan 
Rus gemilerinin alternatif limanlara kayması sonucu ardiye hizmetlerindeki tekerlekli araç 
sayısı azalmıştır. Boğazlardan geçen gemilere verilen eskort hizmetleri sonucu römorkaj 
hizmetlerinde artışlar gerçekleşmiştir. Rus gemilerinin yerine modern ve yüksek kapasiteli 
kruvaziyer gemilerin gelişi yolcu adedinde artışa neden olmuştur. Limancılık faaliyetinde 
İstanbul limanı 36,7 milyon YTL faaliyet kârı elde etmiştir. Karın oluşumunda İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarında yapılan pilotaj (kılavuzluk) hizmetlerinden elde edilen 49,4 milyon 
YTL tutarındaki faaliyet kân önemli yer tutmaktadır. 

İzmir İşletmesi: Faaliyet kânnın oluşumunda etkili olan Güllük Limanındaki maden 
yüklemesi, haziran ayından itibaren yeni inşa edilen özel limanca yapılmaya başlanmıştır. 
Bu sebeple önceki yıla göre; dönem kârı % 26 oranında 3,6 milyon YTL azalmış ve 9,9 
milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

İstanbul ve İzmir limanları beraber ele alındığında; Kuruluş, cari yılda pilotaj 
hizmetlerinden 51,5 milyon YTL, yükleme hizmetlerinden 5,6 milyon YTL kâr elde 
ederken römorkör hizmetlerinden 14,8 milyon YTL zarar etmiş, diğer liman hizmetleri ile 
dönem sonunda 48,1 milyon YTL kâr elde etmiştir. Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı 
gibi Kuruluşun en büyük fınans kaynağı pilotaj hizmetleridir. Güllük Limanı fonksiyonunu 
yitirdiği için 2007 yılında yüklemeden herhangi bir gelir söz konusu olmayacaktır. 
Kuruluş'un elinde kalan pilotaj ve römorkör hizmetleri ulusal ve uluslar arası gemi 
taşımacılığı ile ulaşımına hizmet vermektedir. Uluslar arası hizmet kalitesini 
yakalayabilmek için Kuruluş'un filosunun yeni deniz araçlan ile takviye edilmesi ve kaliteli 
yönetim konusunda çalışmalann bir an önce tamamlanması gerekmektedir. 

2005 yılında Şehirhatlarının İstanbul'daki faaliyetleri Belediye'ye devredilmiş, 
Denizyolları İşletmesinin gemilerinin satışı ve devri dolayısıyla faaliyeti sona ermiştir. 
Şehirhatlarının Çanakkale Bölgesinde faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma hizmetleri de 
15.08.2006 tarihinde devredilmiştir. Şirketin elinde İstanbul Limanı ve İzmir Alsancak 
Limanındaki pilotaj ve römorkaj hizmeti kalmıştır. İstanbul Limanının yap-işlet-devret 
modeli ile modern yolcu limanı, ticaret ve kültür kompleksi olarak değerlendirilmesi 
amacıyla 2005 Haziran ayında ihaleye çıkılmıştır. İhale 02.02.2006 tarihinde iptal edilmiş 
ancak tekrar ihaleye çıkmak için çalışmalar yapılmaktadır. Salıpazarı projesinin 
gerçekleştirilmesi halinde Şirket'in elinde İstanbul ve Çanakkale Boğaz Kılavuzluğu ile 
Alsancak Limanına verilen pilotaj ve römorkaj hizmeti kalacaktır. Boğaz kılavuzluğunun 
da kamuda kalması gerekliliği ve Kıyı Emniyeti hizmetlerinin yani seyir güvenliğinin 
tamamlayıcı bir unsuru olduğu gözönüne alınırsa TDİ ve Kıyı Emniyeti ile bir çatı altında 
toplanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İki şirketin römorkörleri ve diğer deniz vasıtalan 
ile imkanlannın birleştirilerek daha verimli kullanılması da kamu kaynaklan açısından 
önemli görülmektedir. 

Şirket, Şehirhatlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Özelleştirme 
Yüksek Kurul Kararında belirtilen ek protokoller düzenleme yetkisini kullanarak İBB ile 
Haliç Tersanesinin 3 yıl süre ile Şirket tarafından çalıştırılması konusunda Ek Protokol 
yapmıştır. Mülkiyeti Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile İBB'ne devredilen Haliç 
Tersanesi Şirketin gemilerinin tamir ve bakımını yapmaktaydı. Kuruluşun adam-saat 
bedelini artırmak için çalışmalannı sürdürmesi neticesinde 13.7.2007 tarihli Belediye 
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Meclisi kararıyla direkt adam-saat bedeli 33YTL' ye yükseltilmiştir. Ancak cari yılda 
adam-saat ücreti 53 YTL, dönem zaran 9,4 milyon YTL olmuştur. Kuruluş'un Ek Protokol 
dönemi sonunda (Mart 2008'de) tersane işletmeciliğini tasfiye etmesi gerekli 
görülmektedir. 

İstanbul (Salıpazarı) Limanı, 1986 yılında yük gemilerinin kullanımına kapatılmış, 
yolcu gemisi limanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Salıpazarı Liman sahasının modem 
bir yolcu limanı komplesine dönüştürülmesi için 1986 yılından beri zaman zaman 
çalışmalar yapılmaktadır. Konuyla ilgili hazırlanan projede, bu alanda modern yolcu salonu 
terminalleri, ticaret kompleksi, fuarlar, açık ve kapalı otoparklar, ofisler, apart oteller, yeşil 
sahalar, havuzlar ve akvaryumlar yapılması öngörülmekte ise de uzun yıllardan beri bu 
çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır. Salıpazarı Limanı için gerekli hazırlıklar yapılarak 
2005 Haziran ayında yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılmıştır. Ancak ihale 02.02.2006 
tarihinde iptal edilmiştir. Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine dair 3.7.2005 
tarih ve 5398 no.lu Kanunla özelleştirme programındaki kuruluşlara ait arsa ve arazilerde 
imar planlannın yapılması yetkisi Özelleştirme Yüksek Kuruluna verilmiş ve Kruvaziyer 
Liman tanımı Kıyı Kanununa eklenerek düzenlenmiştir. Henüz Salıpazarı Limanı için imar 
planlan bu kanuna göre onaylanmamıştır. Ülke turizminin gelişmesine faydası olacak, 
Şirket'e mali katkı sağlayacak Salıpazarı Limanı projesi bir an önce tamamlanmalıdır 

V. YATIRIMLAR : 

Yatınm programında (1) adet etüt proje, (7) adet devam eden, (3) adet yeni olmak 
üzere toplam (11) adet proje için 12,5 milyon YTL ödenek öngörülmüştür. Bilahare DPT 
Müsteşarlığınca 9.8.2006 tarihinde Hızlı Feribot Temini projesine 21,9 milyon YTL ek 
ödenek aktarılmasını takiben yatınm projelerinin ödeneği 34,4 milyon YTL'ye 
yükselmiştir. 2006 yılında 2,1 milyon YTL harcama yapılarak %6 oranında gerçekleşme 
sağlanmıştır. Hızlı Feribot temini projesi Çanakkale'de taşımacılık için kullanılacak olması 
ve bu yöredeki taşımacılığın Çanakkale İl Özel İdaresine devri nedeniyle sonra projeden 
vazgeçilmesi yatınm gerçekleşmesinin düşük çıkmasında etkisi olmuştur. 

120.000 m 2 açık ve 81.000 m 2 kapalı alana sahip olan, 1986 yılında yük gemilerinin 
kullanımına kapatılan, İstanbul'un en değerli sahalanndan biri üzerinde uygulanacak olan 
"Salıpazan Limanının Yolcu Terminaline Dönüştürülmesi" projesi, kuruluşun en önemli 
projelerinden biridir. Ayrıca Kuruluş, Salıpazarı projesi kapsamında halen kullanmakta 
olduğu Genel Müdürlük binasını boşaltmak zorunda kalacağından yeni Genel Müdürlük 
binası temini için her türlü gayreti göstermesi gerekmektedir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER : 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermaye payı %15'inin üstünde sahip 
olduğu şirketlerin sayısı 4 olup bunlar; Marmara Inc. (Amerika), Kıbrıs Türk Denizcilik 
Ltd. Şti., Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak A.Ş. ile Mersin Serbest Bölge İşleticisi 
A.Ş.' dir. Marmara-Inc. (Amerika) şirketinde sermaye payının %100'ü TDİ'ye ait olup 
ABD kanunlarına göre kurulmuş bir şirkettir. Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.' deki 
sermaye payının %51'i kuruluşa ait olup KKTC yasalanna göre kurulan bir Limitet Şirket 
durumundadır. TürkiyerLibya Deniz Nakliyatı Ortak A.Ş. (TÜRLİB) 2006 yılı içinde 
tasfiye edilmiştir. 
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Bunlardan yalnız %21,26 oranında iştirakte bulunulan Mersin Serbest Bölge 
İşletmesi A.Ş.' den temettü alınmıştır. Kuruluşun ayrıca katılım payı çok cüzi nispette çoğu 
özelleşen limanlar ile ilgili şirketlerde olmak üzere 18 adet iştiraki de bulunmaktadır. 

VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Şehirhatlan ve Denizyollarının faaliyetlerinin sona erdiği, Salıpazan Limanı için 
ihaleye çıkılacağı, Şirket'in elindeki Boğaz Kılavuzluğunun kamuda kalması gerekliliği ile 
denizde seyir güvenliğinin tamamlayıcısı olduğu hususları ve kamu kaynaklannın verimli 
kullanılması göz önüne alınarak; Şirket'in Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile 
birleştirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Ülke turizminin gelişmesine faydası olacak, TDİ A.Ş.' ye büyük mali katkı 
sağlayacak, 1986 yılından bu yana zaman zaman yapılan çalışmalardan bir sonuç 
alınamayan Salıpazan Limanının modern yolcu limanı, ticaret ve kültür kompleksi olarak 
değerlendirilmesi çalışmalarının bir an önce neticelendirilmesi, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)'nin 03.05.2007 tarihinde kendi 
genel kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 13.472.105,83 Yeni Türk Lirası dönem 
zararı ile kapanan gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki d ö n e m Car i d ö n e m 

Akt i f (Varl ıklar) Y T L Y T L 
Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 15.404.375,95 29.704.522,83 
B- Menkul Kıymetler 

1- Menkul Kıymetler 
2- Menkul Kıymet Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
C- Ticari Alacaklar 6.938.494,84 7.029.761,48 

1 - Ticari alacaklar 18.169.519,76 26.586.310,01 
2- Alacak Senetleri Rees.(-) ( - ) 
3- Şüpheli Ticari Alac.Kar.(-) (11.231.024,92) (19.556.548,53) 

D- Diğer Alacaklar 2.276.558,57 795.788,52 
1- Diğer Alacaklar 5.059.646,64 3.959.245,64 
2- Diğer Ala.Sen.Reesk.(-) ( - ) 
3- Şüpheli Diğ.Ala.Kar. (-) (2.783.088,07) (3.163.457,12) 

E- Stoklar 3.277.957,68 2.254.302,00 
1-Stoklar 3.270.770,10 1.888.358,42 
2- Stok Değer Düş.Kar.(-) ( - ) 
3- Verilen Sipariş Avansları 7.187,58 365.943,58 

F- Gelecek Aylara Ait Giderler 
ve Gelir Tahakkukları 2.024.986,48 1.249.309,02 

G- Diğer Dönen Varlıklar 1.000.152,81 1.334.772,98 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 30.922.526,33 42.368.456,83 

II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 28.358,46 26.539,12 

1- Ticari Alacaklar 28.358,46 26.539,12 
2- Alacak Sen.Rceskon.(-) ( - ) -
3- Şüpheli Tic.Alac.Kar.(-) ( - ) -

B- Diğer Alacaklar 
1- Diğer Alacaklar 
2- Diğer Alac.Sen.Rees.(-) ( - ) -
3- Şüpheli Diğ. Alac.Kar.(-) ( - ) -

C- Mali Duran Varlıklar 33.582.746,95 8.459.108,97 
I - Bağlı Menkul Kıymetler 306.993,10 253.482,02 
2- Bağlı Menkul Kıym.Değ. 

Düşüklüğü Karşılığı (-) ( - ) 
3- iştirakler 27.305.808,97 1.352.745,52 
4- İştiraklere Serm.Taah. (882.936,55) -
5- İştirakler Sermaye Pay. 

Değer Düşükl. Kar. (-) ( - ) -
6- Bağlı Ortaklıklar 6.852.881,43 6.852.881,43 
7- Bağlı Ortaklıklar S e m i . 

Taahhütleri (-) -
8- Bağlı Ortaklıklar Serm. 

Paylan Değer Düşükl. 
Karşılığı (-) ( - ) -

9- Diğer Mali Duran Varl. 
10-Diğer Mali Duran 

Varlıklar Karşılığı (-) ( - ) 
D- Maddi Duran Varlıklar 110.142.239,89 108.856.797,28 

1 - Maddi Duran Varlıklar 175.142.679,37 170.625.867,55 
2- Birikmiş Amortis. (-) (70.024.221,80) (61.769.070,27) 
3- Yapılmakta Olan Yat. 5.023.782,32 
4- Verilen Avanslar 

E- Maddi Olm.Duran Varlıklar 1.364,00 -
1 - Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 1.364,00 -
2- Birikmiş Amortisman.(-) -
3- Verilen Avanslar -

F- Özel Tükenmeye Tabi Varl. - -

1 - Özel Tükenmeye Tabi 
Varlıklar 

2- Birikmiş Tükenme Pay.(-) ( - ) -
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Gid. 
ve Gelir Tahakukları 

H- Diğer Duran Varlıklar 36.475,23 42.611,60 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 143.791.184,53 117.385.056,97 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 174.713.710,86 159.753.513,80 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. Ş. 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Pasif (Kaynaklar) Y T L Y T L 
Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrınt ıs ı T ü m ü 

1 - KISA VADELt YABANCI KAY. 
A- Mali Borçlar 224.409,67 257.137,04 
B- Ticari Borçlar 4.602.631,21 4.127.002,62 

1 - Ticari Borçlar 4.602.631,21 4.127.002,62 
2- Borç Senetleri Reeskontu (-) ( - ) 

C- Diğer Borçlar 342.128,99 851.162,90 
1- Diğer Borçlar 342.128,99 851.162,90 
2- Diğer Borç Senetleri Reesk.(-) ( - ) 

D- Alınan Avanslar 1.900,00 
E- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküm. 2.620.094,51 2.181.067,66 
F- Borç ve Gider Karşılıkları 

1 - Dönem Karı Vergi ve Diğer 
Yükümlülük Karşılıkları -

2- Dönem Karı.Peşin Öd.Vergi 
ve Diğer Yükümlülükleri (-) -

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı -
4- Maliyet Giderleri Karşılığı 
5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

G- Gelecek Aylara Ait Gelirler 
ve Gider Tahakkukları 3.962.460,52 1.266.967,62 

II- Diğer Kısa Vad.Yal).Kaynaklar 995.009,10 1.911.214,96 

KISA VADELt YAB.KAYN.TOPLAMI 12.746.734,00 10.596.452,80 
II-UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR 

A- Mali Borçlar 1.263.780,62 1.216.809,29 
B- Ticari Borçlar 125.258,10 183.180,51 

1 - Ticari Borçlar 125.258,10 183.180,51 
2- Borç Senetleri Reeskontu (-) ( - ) 

C- Diğer Borçlar -
1- Diğer Borçlar -
2- Diğer Borç Senet.Reesk. (-) ( - ) 

D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 16.693.488,75 17.344.727,64 

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkl. 16.693.488,75 17.344.727,64 

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 
ve Gider Tahakkukları 

C- Diğer Uzun Yad.Yan.Kaynaklar 
UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI 18.082.527,47 18.744.717,44 
KAYNAKLAR TOPLAMI 30.829.261,47 29.341.170,24 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 130.067.436,92 130.067.436,92 

1 - Sermaye 220.000.000,00 220.000.000,00 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) (89.932.563,08) (89.932.563,08) 

B- Sermaye Yedekleri 26.343.642,70 26.343.642,70 
1 - Hisse Senedi thraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları -
3- M.D.V. Yeniden Değ.Artışlan -
4- İştirakler Yeniden Değerleme 

Artışları 
5- Maliyet Artış Fonu 
6- Diğer Sermaye Yedekleri 26.343.642,70 26.343.642,70 

C- Kar Yedekleri 334.836.963,57 334.836.963,57 
1- Yasal Yedekler 321.509.602,50 321.509.602,50 
2- Statü Yedekleri 
3- Olağanüstü Yedekler 13.327.361,07 13.327.361,07 
4- Diğer Kar Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (249.353.607,45) (347.363.593,80) 
F- Dönem Net Karı (Zaran) (98.009.986,35) (13.472.105,83) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | 143.884.449,39 130.412.343,56 
PASlF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 174.713.710,86 159.753.513,80 
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 
Önceki dönem Cari dönem 

YTL. YTL. 

A-Brüt Satışlar 162.009.336,56 142.789.479,30 

B-Satış indirimleri (-) 6.682.769,84 7.200.098,77 

C-Net Satışlar 155.326.566,72 135.589.380,53 

D-Satışların maliyeti (-) 148.680.684,73 102.749.087,05 

Brüt Satış karı 6.645.881,99 32.840.293,48 

E-Faaliyet giderleri (-) 40.294.307,05 30.085.463,80 

Faaliyet karı (33.648.425,06) 2.754.829,68 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 12.535.532,96 10.766.806,46 

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar 3.502.757,14 11.787.168,03 

H-Finansman giderleri (-) 3.506.719,17 249.760,74 

Olağan kar (28.122.368,41) 1.484.707,37 

l-Olağandışı gelir ve karlar 7.069.271,35 23.000.292,44 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 76.956.889,29 37.957.105,64 

Dönem karı (98.009.986,35) (13.472.105,83) 

K-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 0,00 0,00 

Dönem net karı (98.009.986,35) (13.472.105,83) 
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SAYI: 50 

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILI 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 09/04/2008 tarihli 12'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim 
Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer 
belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ : 

Kıyılarımızdaki fenerlerin işletilmesi, tahlisiye hizmetlerinin yürütülmesi ve gemi 
kurtarma hizmetlerinin yapılması ile görevli Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bir işletme olarak faaliyet gösterirken; Özelleştirme 
Yüksek Kurulu' nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı karan ile Denizcilik Müsteşarlığı'na 
devredilmiş ve bilahare 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile 
07.04.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
Kamu İktisadi Kuruluşu'na dönüştürülmüştür. Kuruluş' un ana statüsü Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı karan ile onaylanmıştır. 

Kuruluş' un ana statüsüne göre en önemli faaliyet konulan; 
-Türkiye kıyılannda kurulmuş ve kurulacak olan fenerleri, radyo farlan, deniz 

işaretlerini, sis düdüklerini ve benzeri kıyı emniyet cihaz ve tesisleri ile can kurtarma 
(tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde işletmek, 

-Karadeniz' de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasulan ile Ege 
Denizinde, Bozcaada ve İmroz sahilleri de dahil olmak üzere Bababurnu ile Saroz 
Körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasulannda ve bu iki sınır arasındaki 
Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ve Marmara Denizinde ve Karaburun ile Foça' yı 
birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya uğrayan (harp ve yardımcı 
gemiler hariç) 300 Rüsum tonilatodan yukan gemilerin ve yüklerin kurtarma ve yardım 
işlerini tekel şeklinde olmak üzere, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işlerini 
yapmak, 

-Türk Boğazları' nda ve karasulannda güvenli seyre yönelik, her türlü sistem ve 
tesisleri kurmak, tekel şeklinde işletmek ve bu amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, 

olarak belirlenmiştir. 

- 8 9 7 -



Diğer taraftan 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.06.2004 tarih 5189 sayılı Kanun ile 05.04.1983 
tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa eklenen bir madde ile Türk Telekom bünyesinde 
faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir 
güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri' ne devredilmiştir. Yapılan protokol ve ek 
protokoller ile 01.07.2005 tarihi itibariyle Telsiz İşletme Müdürlüğü Kuruluş bünyesinde 
faaliyete başlamıştır. 

Ana statüde 2000, 2001, 2003 yıllarında değişiklikler yapılmış, en son YPK' nca 
19.01.2006 tarih ve 2006/T-3 sayılı karar ile de ana statünün 3., 4. ve 5. maddeleri 
değiştirilerek özetle Telsiz İşletme Müdürlüğü' nün görevleri Kuruluş faaliyetleri arasına 
dahil edilmiş, İzmir Körfezi gemi kurtarma tekeli dışına çıkarılmış ve can kurtarma 
hizmetleri Türk boğazlan ile sınırlandırılmıştır. 

Kuruluş' un 1997 senesinde unvanı; Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü iken, bu unvan, akden ve hukuken kazanılmış hak, yetki ve 
sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla YPK' nun 07.02.2007 tarih ve 2007/T-3 sayılı karan 
ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak değişmiştir. 

Denizlerde gemilere yol göstermek ve mevkileri belirlemek suretiyle seyir 
güvenliğinin sağlanması için fenerler inşa edilmiştir. Dünya fenerciliğinin tarihi M.Ö. 
3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Türkiye kıyılannda ilk fener konulması 1856 yılında 
başlamıştır. Bu tarihte Osmanlı Devleti ile Fransa arasında fenerlerin işletilmesi 
konusundaki imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. "Fenerler İdaresi Umumiyesi Müdürlüğü" 
adı altında yürütülen bu hizmetler 01.01.1938 yılında 3302 sayılı kanunla millileştirilmiştir. 

Dünyada gemi kurtarma esaslan ve kurtarma kanunları asırlar boyunca gelişmiştir. 
Ana kavram: Kurtancının herhangi bir kaza durumunda can ve malı kurtarması için uygun 
bir kurtarma mükafatı ile teşvik edilmesidir. Türkiye'de gemi kurtarma hizmetleri ilk defa 
1926 yılında İngilizler tarafından kurulan bir şirketçe yapılmaya başlanmış 1930 yılında 
kabotaj kanununun yürürlüğe girmesiyle bu hizmetler de milli kuruluşlar tarafından 
yürütülmeye başlanmıştır. 

Denizde can kurtarma (tahlisiye) hizmetleri Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde sivil 
toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde Osmanlı Devletince 1869 tarihinde 
kurulan "Tahlisiye İdaresi" İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışındaki kıyılarda tahlisiye 
hizmetlerini yapmaya başlamıştır. 1883 tarihinden itibaren zaman zaman yabancı devletler 
tarafından yürütülen bu hizmetler 09.06.1923 tarihinden itibaren Türkiye tarafından 
yapılmaya başlanmıştır. 1936 yılında imzalanan Montrö anlaşmasına göre Kuruluş; İstanbul 
Boğazı 'nın Karadeniz çıkışında tesis edilen tahlisiye istasyonlarının hizmetleri karşılığında 
İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den giriş ve Karadeniz'e çıkış yapan gemilerden tahlisiye 
ücreti tahsil etmektedir. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün son beş yıla ait 
toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (konsolide) * Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl Artış veya 

farkı azalış % 

Sermaye Bin YTL 10.000 10.000 33 .000 33.000 42 .016 9 .016 27 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 9.124 19.753 32 .124 32.124 41 .737 9.613 30 

Özkaynaklar Bin YTL 44 .038 58.938 65 .534 79 .292 106.428 27 .136 34 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 47.523 20 .626 14.416 18.648 10.531 (8 .117) (44) 

Finansman giderleri Bin YTL - - - - - -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 65 .004 230 .535 257 .742 270 .979 289 .932 18.953 7 

Maddi duran varlıklar birikmiş Bin YTL 15.235 171.961 199.990 214.508 219 .955 5.447 3 

amortismanlar 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 29.233 11.904 5.054 5.464 15.530 10.066 184 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 74 33 4 0 36 91 55 153 

Tüm alım tutan Bin YTL 1.807 2.759 3 .207 4.357 12.128 7.771 178 

Başlıca üretim miktan : 

- Kurtarılan gemi Adet 10 19 11 20 22 2 10 

- Transit geçen gemi Adet 53 .522 51 .042 55.868 58.210 53.588 (4 .622) (8) 

- Boğazlardan geçen gemi (trans. hariç) Adet 37 .934 39 .724 47 .037 44 .183 51.025 6 .842 15 

- Limanlara uğrayan gemi Adet 47 .355 49 .927 54.830 53.681 59 .393 5.712 11 

- Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin YTL 23 .202 35 .306 40 .784 55 .852 56 .344 4 9 2 1 

-Filodaki gemi sayısı : 

- Kurtarma gemisi Adet 4 4 4 6 6 0 0 

- Yangın söndürme römorkörü Adet 7 7 6 4 6 2 50 

- Tahlisiye botu Adet 4 13 13 13 13 0 0 

- Tahlisiye istasyonu (kara) Adet 12 8 7 7 5 (2) (29) 

- Fener sayısı Adet 413 4 2 2 415 416 4 1 6 0 0 

- Diğer deniz sinyalleri Adet 89 98 91 91 90 (D (D 
Net satış tutan Bin YTL 88.456 81 .416 75.927 93 .146 120.767 27.621 3 0 

Stoklar Bin YTL 730 892 1.074 1.333 1.072 (261) (20) 

Kapsam dışı aylıklı pers.(ortalama) Kişi 248 249 249 298 3 6 4 66 22 

Kapsam içi aylıklı pers. (ortalama) Kişi 1.048 1.077 1.098 1.137 1.015 (122) (11) 
Personel için yapılan giderler Bin YTL 28 .500 41 .358 47 .597 58.534 64.745 6.211 11 

Cari yıla ilişkin : 

- Kapsam dışı pers. yapılan giderler Bin YTL 5.719 7.571 8.596 12.270 16.444 4.174 34 

- Kapsam dışı pers. başına aylık ort. gid. YTL 1.922 2.533 2.877 3.431 3 .697 266 8 

- Kapsam içi pers. yapılan giderler Bin YTL 22 .434 31 .489 38 .380 44 .467 48 .252 3.785 9 

- Kapsam içi pers. başına aylık ort. gid. YTL 1.784 2.436 2.913 3.259 3 .473 214 7 

Dönem kanna ilişkin vergi v e diğer 

yasal yükümlülükler Bin YTL 20.053 6.750 3.478 5.046 7.409 2.363 47 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 20 .169 6.868 3.503 5.092 7.433 2.341 46 

GSYH' ya katkı (üretici fıyatlanyla) Bin YTL 80 .926 72 .686 67 .008 (2.343) (5 .908) 3.565 152 

GSYH' ya katkı (alıcı fıyatlanyla) Bin YTL 80 .926 72 .686 67.008 (2.297) (5 .884) 3.587 156 

GSMH 1 ya katkı (alıcı fıyatlanyla) Bin YTL 77.523 72.384 66.701 81.047 105.842 24.795 31 

Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) % 106 36 11 12,9 42 ,3 29 228 

Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) % 146 42 16 26,8 45 ,7 19 71 

Faaliyet kan Bin YTL 46 .749 21 .489 7.369 8.788 30 .284 21.496 245 

Dönem kan Bin YTL 64 .498 25 .109 10.776 18.206 36 .869 18.663 103 

Bilanço kan Bin YTL 44.445 18.359 7.297 13.160 29 .460 16.300 124 

* 2 0 0 2 ile 2004 yılma ilişkin TL değerleri, YTL' ye dönüştürülmüştür. 
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II.İDARİ BÜNYE : 

A-Mevzuat: 
Kuruluş, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' nin bünyesinde Kıyı Emniyeti ve 

Gemi Kurtarma İşletmesi olarak yer almakta iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 
07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile, Denizcilik Müsteşarlığına devredilmiş bilahare 
17.06.1997 tarih ve 23022 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Bakanlar Kurulu' nun 
12.05.1997 tarih, 97/9466 sayılı karan ile 07.04.1997 tarihinden itibaren 233 sayılı kanun 
hükmünde kararnamenin 3. maddesine göre "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri 
Genel Müdürlüğü" adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. 

Kuruluşun ana statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.08.1997 tarih, 97/T-34 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

233 sayılı K.H.K ve ana statü hükümleri saklı kalmak üzere; kuruluş özel hukuk 
hükümlerine tabi olup ilgili Bakanlık Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Devlet 
Bakanlığı iken 27.11.2002 tarih ve 24949 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren yeni düzenleme ile Ulaştırma Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. 

Kuruluş; 3346 sayılı kanun, 72 sayılı kanun hükmünde kararname, 233 sayılı kanun 
hükmünde kararnamenin 39. maddesi uyannca denetlenmektedir. 

B-Teşkilat: 
Kuruluş' un ana statüsünün 5. maddesine göre kuruluş organlan Yönetim Kurulu ve 

Genel Müdürlüktür. 

Yüksek Planlama Kurulu' nun 06.08.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı karan onaylayan 
ana statü eki organizasyon şemasına göre teşkilatlandırılmıştır. Bu organizasyon yapısında 
Genel Müdür Yardımcılıklanndan sonraki birimlerde zaman zaman ana statünün verdiği 
yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca veya Genel Müdürlükçe değişiklik yapılabilmektedir. 

Kuruluşun yürütme organı Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı ile bunların 
yan ve alt birimlerinden oluşmaktadır. Merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Başmüşavirliği, Savunma Sekreterliği, Personel ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
Kalite Yönetim Temsilciliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Uluslar Arası İlişkiler 
Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Genel Müdüre, daire başkanlıktan ve 
müstakil müdürlükler Genel Müdür Yardımcılanna bağlıdır. 

C-Personel Durumu : 
Kuruluş Ana Statüsüne göre "Kuruluş ve bağlı ortaklıklarda hizmetler 4857 sayılı 

İş Kanunu ile 854 sayılı Deniz Iş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler (kapsam içi ve 
kapsam dışı) eliyle yürütülmektedir. 

07.04.1997 tarihinde TDİ' den aynldığında 392 personeli bulunan Kuruluş' ta 
personel sayısı 31.12.1997 tarihinde 462, 1998 yılı sonunda 1052, 1999 yılı sonunda 1078 
kişi, 2000 yılında 1223 kişi, 2001 yılında 1299 kişi, 2002 tarihinde 1229 kişi ve 2003 
yılında 1286 kişi, 2004 yılında 1315 kişi, 2005 yılında 1435 kişi, 2006 yılında ise 1379 kişi 
olmuştur. Yıl içinde aylıklı işçilerde 55, kapsam dışı personelde 1 kişi olmak üzere toplam 
personel sayısı 56 kişi azalarak 1379 kişiye inmiştir. 2006 yıl sonu itibariyle mevcut 1379 
personelin 1.040 kişisi merkezde, 339 kişi ise merkez dışında görev yapmaktadır. Toplam 
personelin 955'i kara, 424'ü deniz personelidir. 2006 yılında aynca ortalama 48 geçici işçi 
istihdam edilmiştir. 2006 yılı içinde toplam personel giderleri 64,7 milyon YTL' dir. 

III.MALİ BÜNYE : 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin mali durumu ve mali sonuçlan 
belirten göstergelerinde bir önceki yıla göre daha olumlu görülmekte, faaliyet döneminde 
finansman sıkıntısı bulunmamaktadır. 2006 yılında 30,3 milyon YTL faaliyet kârı, 36,9 
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milyon YTL dönem kârı elde edilmiş olup, vergi ve yasal yükümlülüklerin ayrı İmasından 
sonraki kâr da 29,5 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet kârı bir önceki yıla göre 
%245 oranında 21,5 milyon YTL, dönem kân ise %103 oranında 18,7 milyon YTL 
artmıştır. Kuruluş' un fener ve tahlisiye ücretlerine fener sayısına bakılmaksızın yaptığı 
%30 indirim kararını 18.08.2005 tarihinde değiştirmesi ve kurtarılan gemi sayısındaki 
artışlar, 2006 yılındaki kârın artmasında önemli rol oynamıştır. 

IV.İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Uluslararası Montrö Sözleşmesinde boğazlardan geçişlerle ilgili olarak Türkiye'nin 
hükümranlık hakkından doğan emniyetli geçişlerin düzenlenmesi yer almaktadır. Bu 
düzenlemelerle bağlantılı olarak yapılması gereken fener ve tahlisiye hizmetleri ise 
Kuruluşça gerçekleştirilmektedir. Ayrıca boğazlarda ve Marmara denizinde gemi kurtarma 
işlemleri de Kuruluş'un tekel olarak yaptığı hizmetlerdendir. Deniz haberleşmesini yürüten 
Telsiz İşletme Müdürlüğü 01.07.2005 tarihinde Kuruluş bünyesinde faaliyete başlamıştır. 

Kuruluş, deniz sinyalleri aracılığı ile Türkiye' nin karasularında seyreden 
gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmaktadır. Tüm kıyılardaki 416 fener, 14 sis düdüğü, 
şamandıralar ve diğer seyir yardımcıları elektrik ve güneş enerjisi ile çalışır durumdadır. 
Ancak boğazlar ve Marmara'da yoğun gemi trafiği ve dar su yolları nedeniyle fenerler 
diğer seyir yardımcılarına ilaveten Türk Boğazlan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ile 
gemilerin güvenli bir şekilde boğazlardan geçmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
hizmetler karşılığında gemilerden fener ücreti alınmaktadır. Fenerlerin ve diğer seyir 
yardımcılannın sürekli olarak devrede tutulması ile ilgili uzaktan kontrol sistemleri ve seyir 
yardımcılanmn çeşitlendirilmesi suretiyle anza riskinin azaltılması gerekli görülmektedir. 

İstanbul Boğazından bir günde ortalama 285 gemi ve deniz aracı geçişi 
gerçekleşmektedir. Ayrıca karşıdan karşıya geçip, şehrin yolcusunu taşıyan yolcu tekneleri, 
gezinti tekneleri ve balıkçı teknelerinin trafiği, transit gemi trafiği için büyük tehlike 
yaratmaktadır. Boğazlann coğrafi özellikleri ve akıntı durumları göz önüne alındığında, 
büyük tonajdaki gemi trafiğinin seyir güvenliğini sadece klasik fenerlerle sağlamak 
mümkün görülmemektedir. Dünyada birçok su yolu ve limanda seyir güvenliği ve deniz 
trafiği düzeni radar ve bilgisayar kontrollü gemi trafik kontrol sistemleri ile yapılmaktadır. 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde Denizcilik Müsteşarlığı 
tarafından kurulan Gemi Trafik Kontrol Sistemi seyir güvenliğini sağlayan fenerler ve diğer 
navigasyon yardımcılarının modern bir şekli olduğu için yapımı tamamlandıktan sonra, 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesinin 
gerekli görüldüğü, 1998 ve 1999 Denetim Raporlannda önerilmişti. Ayrıca boğazlar ve 
Marmara Denizinde teknolojide ve uluslar arası kurallardaki gelişmelere bağlı olarak seyir 
güvenliği ile ilgili kurulması gereken navigasyon yardımcılannın da bu sistemle entegre 
olması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu 2.8.2002 tarihinde Türk Boğazlarında gemilerin 
güvenli seyrini sağlayacak 'Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi Sistemi'nin Denizcilik 
Müsteşarlığı adına Kuruluş'ça işletilmesine karar vermiştir. 2004 yılı başında resmen 
devreye giren Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi; Türk Boğazlan Deniz 
Düzeni Tüzüğü ve uygulama talimatları çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir. 

Türk Boğazlan'ndaki deniz trafiği incelendiğinde; 2006 yılındaki toplam geçiş 
sayısının 104.025 adet olduğu, 2005 yılındaki toplam geçiş sayısı olan 102.393 adet ile 
kıyaslandığında yılda %1,5 oranında bir artış olduğu görülmektedir. İstanbul Limanındaki 
günde yaklaşık 2500 adet yerel deniz trafiğinin %95'inin de Boğaz'da olduğu dikkate 
alındığında, bu geçişteki trafiğin düzenlenmesine yönelik özel önlemlerin alınması ve geçiş 
yapan gemilerin uyacağı kurallann aynntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)' ce yürütülen İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlan kılavuzluk hizmetlerinin de boğazlarda güvenli seyrin sağlanmasına yönelik 
hizmetler sınıfından olduğu ve TDİ' nin önemli birimlerinin özelleştirildiği göz önüne 
alınarak; hizmet bütünlüğü açısından Kuruluş ile TDİ' nin birleştirilmesinin faydalı olacağı, 
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bu durumun kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Kuruluş, gemi kurtarma hizmetleri için 2006 yılında 6 adet kurtarma gemisi ile 6 
adet söndüren römorköründen yararlanmıştır. Filosundaki 4 adet manevra kabiliyeti ve 
yangın söndürme kapasitesi yüksek kurtarma römorkörü yeni inşa edilmiştir. Boğazlarda 
meydana gelebilecek bir tanker çatışması neticesi ortaya çıkacak yangına müdahale 
edebilme ve boğaz akıntıları nedeniyle gemilerin sürüklenmesinin önlenebilmesi için 
Fi Fi-2 (7200 m /saat) yangın söndürme klasında, 60 ton çekme gücünde 2 römorkör de 
inşa halindedir. Kuruluş' un kullanımında olan teknik vasıfları yetersiz Söndüren 
römorkörlerinin bir plan dahilinde satışı veya kiraya verilmesi suretiyle giderlerin 
azaltılması gerekmektedir. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2005 ve 2006 yıllarında işletme faaliyetlerinin 
ayrı ayrı değerlendirmesi yapıldığında; 2006 yılında 2005 yılına göre fener ve tahlisiye 
ücretleri artmış, gemi kurtarma hizmetlerinden yapılan tahsilatlarda artışlar dolayısıyla 
gemi kurtarma hizmetlerindeki zarar azalmış, 2005 Temmuz ayında kuruluşa bağlanan 
telsiz işletmesinin 2006 yılı dönem zaran 7,1 milyon YTL olmuştur. 

V.YATIRIMLAR: 

Kıyı Emniyeti 2006 yılı yatırım programında (3) adet devam eden, (2) adet yeni 
olmak üzere toplam (5) adet proje için 17 milyon YTL ödenek öngörülmüştür. 2006 yılında 
15,5 milyon YTL harcama yapılarak %90 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

Boğazlar ve Marmara Denizi, Kuruluşun gemi kurtarma tekel sahasıdır. Cari yılda 
Kuruluşun en önemli yatınmı inşa ettirilmekte olan Fi Fi-2 yangın söndürme klasındaki 2 
adet römorkördür. Söz konusu yatırımla, Boğazlarda meydana gelebilecek bir tanker 
çatışması neticesi ortaya çıkacak yangına müdahale edebilme ve boğaz akıntılan nedeniyle 
gemilerin sürüklenmesinin önlenebilmesi amaçlanmaktadır. En az 60 ton çekme gücünde, 7200 m3/saat yangın söndürme kapasitesine sahip olması istenen römorkörler için Gemi 
İnşa Sözleşmesi 28.07.2006 tarihinde imzalanmış, her 2 tekne de 2007 Temmuz ayında 
denize indirilmiştir. 

Proje ödeneğinden 2006 yıl sonu itibariyle 11,3 milyon YTL harcama yapılarak 
%100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır 

VI.BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER : 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nün KKTC'nde 
gerekli şube ve istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC'nde şirketler kurmaya veya 
kurulmuş şirketlere ortak olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 2000/1052 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 24.08.2000 tarih ve 24150 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Denizcilik Müsteşarlığı'nın %0,1, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Cemaati Meclis Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'nın %30, 
Kuruluş'un %69,9 oranlarında iştiraki ile 100 milyar lira sermayeli merkezi Girne' de 
olmak üzere "Kıbns Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti." adı altında bir şirket 
kurulmuştur. KKTC kanunlanna göre kurulan şirketin ana statüsü 12.12.2000 tarihinde 
tescil ettirilerek ilk yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 tarihinde yapılarak şirket faaliyete 
geçmiştir. 

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu 15.03.2006 tarih, 8-639-2006 sayılı toplantısında; Kıbrıs 
Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.' nin şirket ana sözleşmesinin 5. maddesi 
gereği sermaye artırımı için çıkarılacak "C" grubu hisselerden alarak Kuzey Kıbns Türk 
Cumhuriyeti İnkişaf Sandığı hisselerini %51 ' e çıkarmak suretiyle Kıbns Türk Kıyı 
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Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.' ne Kamu İktisadi Teşekkülü statüsü 
kazandırılmasına ve Sahil Radyosu' nun Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. 
Şti.' ne devredilmesine karar vermiştir. Bu karara göre Şirket 6. Olağan Genel Kurulu 
24.03.2006 tarihinde yapılarak; Şirket tüzüğünde değişiklik yapılmıştır. 2006 yılında 185,1 
bin YTL zarar meydana gelmiştir. 

VII.ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Deniz ve seyir güvenliği hizmetlerinin tek elden yürütülmesi, mükerrer yatırımlar 
yapılmaması ve kaynakların rantabl kullanılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Denizcilik 
işletmeleri A.Ş. (TDİ) ile Kuruluş' un birleştirilmesi için ilgili merciler nezdinde 
girişimlerin sürdürülmesi, 

2- Ülkenin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara uygun olarak denizde can ve mal 
emniyetinin sağlanması açısından büyük önem arz eden deniz telsiz haberleşme hizmetinin 
daha etkin olarak yürütülmesi ve bu kapsamda Kuruluşa verilen yeni görevlerin 
yapılabilmesi için; uzun süredir kullanılmakta olan eski teknoloji ürünü teçhizatın 
yenilenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların bir an önce tamamlanması, 

3- Genel Müdürlük binasını Salıpazan projesi kapsamında boşaltmak zorunda olan 
Kuruluş' un; bir an önce Genel Müdürlük binası temini için her türlü gayretin sürdürülmesi, 

4- Komisyonumuzca kararlaştırıldığı üzere; 1936 Montrö Sözleşmesi gereği Altın 
Frank üzerinden alınan fener ve tahlisiye ücretlerinde Altın Frank değerinin güncellenmesi 
için girişimlerin sürdürülmesi, 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi, 

SONUÇ: 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü' nün 2006 yılı bilançosu ve 36.869.499,59 Yeni 
Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı bilançosu 

Aktif ft/a Hıklar) Oncek Dönem (YTL) Önceki Dönem (YTL) 
M M I I ^Vdlllftldlj Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

1-DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazir Değerler 33.126.818,92 41.190.861,66 
B- Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymet değer düş. Karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 1.472.726,69 2.318.070,83 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (1.930.611,85) (1.671.022,67) 

D- Diğer alacaklar 1.420.013,56 1.692.154,21 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu (-J 
2- Şüpheli diğeri alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 1.332.872,07 1.072.241,34 
1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 583.947,68 58.702,93 

F- Yıllara yaygın inşaat ve lonarım maliyetli 

G- Gelecek aylara ait gid.ve gelir tahakkukları 167.181,33 147.069,37 
H- Diğer dönen varlıklar 201.970,91 439.393,89 
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 37.721.583,48 46.859.791,30 
II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 2.985,58 5.653,58 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) ( - ) ( " ) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) ( - ) ( " ) 

B- Diğer alacaklar 0,00 0,00 
1- Diğer alacak senetleri reeskontu (-) ( - ) ( - ) 
2- Şüpheli diğeri alacaklar karşılığı (-) ( - ) ( • ) 

C- Mali duran varlıklar 516.772,65 516.772,65 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıy.değ.düş.karş. (-) 
3- iştirakler 516.772,65 
+- iştiraklere sermaye taahhütleri 
5- İştiraklere sermaye paylan değ.düş.karş.(-

\ 
( - ) ( - ) 

) 
6- Bağlı ortaklıklar 516.772,65 0,00 
7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 0,00 0,00 
8- Bağlı ort.serm.payl.değ.düş.karş. (-) ( - ) ( - ) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran varlıklar değ.düş.karş.(-) 
D-Maddi duran varlıklar 59.698.235,49 69.577.198,43 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 270.979.396,18 277.803.341,23 
2- Birikmiş amortismanlar (-) (214.508.000,50) (219.955.164,17) 
3- Yapılmakta olan yatırımlar 229.975,88 229.975,88 
4- Verilen Avanslar 2.996.863,93 11.499.045,49 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 0,00 0,00 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 804.902,84 804.902,84 
2- Birikmiş amortismanlar (-) (804.902,84) (804.902,84) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2- birikmiş tükenme payları (-) ( - ) ( " ) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 0,00 0,00 
tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 0,00 0,00 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

60.217.993,72 70.099.624,66 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 97.939.577,20 116.959.415,96 
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki Dönem (YTL) Cari Dönem (YTL) Pasif (Kaynaklar) 
Aynntısı Tümü Aynntısı Tümü 

1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
3.626.835,13 4.552.648,73 

C- Diğer borçlar 
1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 
E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
G- Borç ve gider karşılıkları 

1- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
Yükümlülük karşılıkları 

2- Dönem karının peşin ödenen vergi ve 
Diğer yükümlülükler (-) 

5.046.243,22 

(5.030.457,25) 

1.259.938,14 

2.661.805,30 
15.785,97 

7.409.139,19 

(6.880.870,09) 

847.500,89 

3.919.759,25 
528.269,10 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuktan 
I- Diğer kısa vaedeli yabancı kaynaklar 

1.808.415,57 
9.274.930,89 

219.856,42 
463.043,82 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 18.647.711,00 10.531.078,21 
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C- Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D- Alınan avanslar 
E- Borç ve gider karşılıkları 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 

F- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

G- Diğer uzun vaedeli yabancı kaynaklar 0,00 0,00 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 

III-OZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş sermaye 

1- Sermaye 33.000.000,00 
32.123.852,10 

42.015.741,01 
41.737.455,79 

2- Ödenmemiş sermaye 
3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

B- Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal karları 
3- M.D.V.yeniden değerleme artışları 
4- Işritakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 
1- Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3- Olağanüstü yedekler 

4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

(876.147,90) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

24.330.943,01 
0,00 

597.893,68 
0,00 
0,00 

9.078.929,43 
0,00 

24.928.836,69 

(278.254,22) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

26.151.592,13 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

9.078.929,43 
0,00 

26.151.592,13 

D- Geçmiş yıl karları 
E- Geçmiş yıl zararları (-) 
F- Dönem net kan (zaran) 

0,00 
0,00 

13.160.247,98 

0,00 
0,00 

29.460.360,40 
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 79.297.866,20 106.428.337,75 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 97.939.577,20 116.959.415,96 
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL. 

Cari dönem 
YTL. 

A- Brüt Satışlar 105.054.122,54 138.500.028,97 

B- Satış indirimleri (-) 11.908.546,65 17.732.718,95 

C- Net Satışlar 93.145.575,89 120.767.310,02 

D- Satıştan maliyeti (-) 55.852.050,03 56.343.726,76 

Brüt satış karı 37.293.525,86 64.423.583,26 

E- Faaliyet giderleri (-) 28.506.354,02 30.283.784,66 

Faaliyet karı 
8.787.171,84 34.139.798,60 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 3.284.567,00 7.031.238,40 

G- Diğer faaliyetlerden doğan gider ve zararlar (-) 375.127,71 3.797.238,21 

H- Finansman giderleri (-) 0,00 0,00 

Olağan kar 11.696.611,13 37.373.798,79 

I- Olağandışı gelir ve karlar 7.313.496,13 951.486,81 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 803.616,06 1.455.786,01 

Dönem kan 18.206.491,20 36.869.499,59 

K- Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük 
karşılıklan(-) 

5.046.243,22 7.409.139,19 

Dönem net kan 13.160.247,98 29.460.360,40 
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SAYI: 51 
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2006 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklıklarının 2006 
yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, 
Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 02/04/2008 tarihli 
10'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim 
görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ 

Yolcu ve yük taşımacılığı; mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketim 
faaliyetlerinin her aşamasına iştirak eden, vazgeçilmez bir hizmet sektörüdür. Mal ve 
hizmetlerin üretiminde maliyetleri yakından etkileyen ana unsurlar arasında yer alan 
taşımacılığın bu özelliği dolayısıyla, gelişmesi yolunda sürekli çaba harcanmaktadır. 

Çağımızda ticaretin ülkelerin sınırlannı aşması ve dünyanın bir pazar haline 
dönüşmesi sonucunda ulaştırma hizmetlerinin önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bu 
nedenle, insanlann seyahatlerini rahat, güvenilir ve kısa sürede yapmaları, eşyanın 
düzenli, güvenilir bir şekilde en ucuza nakledilmesi, ekonominin önde gelen hedefleri 
arasında yer almaktadır. Dünya ticaretinin ülkeler arası yaygınlaşması sonucu oluşan 
rekabet ortamı, taşımacılık alanında zaman mefhumu yanında ekonomiklik durumunu da 
ön plana çıkardığından çeşitli taşıma sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bu sistemler 
içerisinde yer alan demiryolu, karayolu, havayolu, akarsu, kanal ve boru hattı 
taşımacılığının tercihinde ülkelerin coğrafi yapısı ile doğal kaynaklan önem taşımaktadır. 

Ulaşım sistemleri teker teker ele alındıklarında sürat, emniyet, konfor ve ucuzluk 
gibi birbirine üstünlükleri olmakla birlikte hiç birisinin tek başına bütün bu tercih 
unsurlarını taşımadığı görülmektedir. Ancak kitle taşımacılığı ve enerji tasarrufu açısından 
demiryolunun kara taşımacılığında önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Dünyada ilk defa işletilmeye başlandığı 1835 yılından bu yana büyük gelişmeler 
kazanan demiryolu bir ara karayolundaki süratli gelişme karşısında duraklamış, ancak 
1973 ve onu izleyen yıllardaki petrol bunalımı karşısında toplu taşımacılıktaki üstünlükleri 
ve enerji kullanımındaki tasarrufu dolayısıyla demiryolu taşımacılığı tekrar önem 
kazanmıştır. Bu arada teknolojik gelişmeler sonucu trenlerin hızları artırılmak suretiyle 
taşımacılıktaki diğer sistemlere nazaran dezavantajlı durumu önemli ölçüde giderilmiş 
olmakla birlikte bu durum gelişmiş ülkelerin dışında henüz yaygınlaşmamıştır. Yirminci 
Yüzyılın başlarından itibaren baş döndürücü bir hızla gelişen hava taşımacılığı, yüzyılın 
sonlanna doğru bir demiryolu rekabeti ile karşı karşıya kalmış olmaktadır. 
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Ulaştırma sektöründe; ekonomikliği, çevre dostu ve emniyetli oluşu gibi 
avantajlara sahip olan demiryolu işletmeciliği bütün Dünya'da büyük önem kazanmakta 
ve gelişen teknolojilerin süratle bünyesine uygulanmasıyla giderek ön plana çıkmaktadır. 
Bu gelişmelere paralel olarak Demiryollarını Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir konuma getirmek ve birbirini tamamlayan diğer ulaşım sistemleri 
ile birlikte uyumlu ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için öngörülen hedefler 
doğrultusunda çağdaş işletmecilik uygulamasına büyük önem verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de ilk demiryolu 1856 yılında bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla İzmir-
Aydın arasında inşa edilmiştir. 130 km uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866 yılında 
tamamlanarak işletmeye açılmış, sonradan bu hat 608 km. 'ye çıkarılmıştır. Başka bir 
İngiliz şirketine imtiyaz olarak verilen İzmir-Turgutlu(Kasaba) -Afyon ve Manisa-
Bandırma hattının 98 km' lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, kalan 
kısmı sonraki yıllarda tamamlanmıştır. 

Baron Hirsch'e 1869 yılında yapım imtiyazı verilen 2000 km' lik şark 
demiryollarının milli sınırlar içinde kalan 336 km' lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli-
Alpullu kesiminin 1888'de bitirilerek işletmeye açılmasıyla İstanbul, Avrupa 
demiryollarına bağlanmıştır. 

Anadolu'da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet eliyle inşası düşünülerek, 
1871 yılında Haydarpaşa-İzmit hattının yapımına başlanmış ve 91 km'lik hat 1873 yılında 
bitirilmiş ancak, mali imkânsızlıklar nedeniyle yapımına devam edilemeyen Anadolu 
Demiryolları ile Bağdat ve Cenup Demiryollarının yapımları bilahare Alman sermayesi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Cumhuriyet döneminden önce bu şekilde çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa 
edilerek işletilen demiryollarının 4000 km' lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli 
sınırlar içerisinde kalmıştır. Daha sonra, 24/5/1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı kanunla 
bu hatlar millileştirilmiş ve "Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi" 
kurulmuştur. Bu kuruluş demiryollarının yapım ve işletmesinin bir arada yürütülmesi ve 
daha geniş çalışma imkânlan verilmesini sağlamak amacıyla daha sonra çıkarılan 
31/5/1927 tarih ve 1042 Sayılı Kanunla "Devlet Demiryolları ve Limanlan İdare-i 
Umumiyesi" adını almıştır. 

Cumhuriyetten önce 845 kilometresi tali hat olmak üzere toplamı 4.559 kilometre 
olan demiryolu hatları, sökülen 341 kilometre dar hatlar ve Cumhuriyet döneminde inşa ve 
ihya edilenler ile 2006 yılı sonu itibariyle ana hat uzunluğu önceki yıllarda olduğu gibi 
8.697 kilometre, tali hatlar (istasyon hatları, fabrika bağlantılan vb.) ise 2.287 
kilometredir. 

1953 yılına kadar katma bütçeli bir Devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluş, 
29.7.1953 tarihinden itibaren 6186 sayılı Kanunla "Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollan İşletmesi (TCDD)" adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
getirilmiştir. Son olarak 18.6.1984 tarihinde 233 sayılı KHK ile bir "Kamu İktisadi 
Kuruluşu" hüviyetini almıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler Ölçü 2002 2 0 0 3 2004 2005 2006 
Son iki 

yıl farkı 
Artış 
veya 

Sermaye Bin YTL 3.000.000 4 .000.000 6 .000.000 6.000.000 8 .000 .000 2.000.000 33 
Ödenmiş sermaye Bin YTL 2.758.087 3 .759.409 4 .298.829 4.750.403 6 .098 .387 1.347.984 28 
Öz kaynaklar Bin YTL 1.319.047 2.098.741 2 .324.550 2 .560.895 3 .272.513 711.618 28 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 981.897 1.372.699 2.024.238 2 .024.314 2 .422.565 398.251 20 
Finansman giderleri Bin YTL 200.054 222.083 256.871 245 .512 185.115 (60.397) (25) 
Maddi duran varlık, (edinme değ.) Bin YTL 3.588.426 4 .912.826 6 .307.230 6 .689.550 7 .573.223 883.673 13 
Maddi dur.varlık, birikmiş amor. Bin YTL 1.835.400 2.645.223 3 .122.368 3 .303 .402 3 .473 .486 170.084 5 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 119.750 384 .600 390 .713 455 .089 861.161 406.072 89 
Yatırımların gerçekleşme oranı(nakdi) % 48 77 54 4 9 73 24 4 9 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL 49.848 663 .670 755.524 814.242 841.821 27.579 3 
Bağlı ortaklıklardan temettü geliri Bin YTL - - - 2.072 - (2.072 (100) 
İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 1.250 3.811 4 .532 5.373 5.502 129 2 
İştirakler temettü geliri Bin YTL 48 34 34 9 - (9) (100) 
Tüm alım tutan Bin YTL 246.678 283.554 421.247 480 .548 543 .319 62.771 13 
Üretim tutan (Mal ve hizm.sat.mali.) Bin YTL 981.427 1.181.657 1.298.300 1.474.150 1.576.321 102.171 7 
Hizmet üretimi: 
Yolcu taşımaları (milyon) Yolcu-km 5.204 5.878 5.237 5.036 5.277 241 5 
Yük taşımaları (milyon) Netton-km 7.169 8.614 9.334 9.078 9 .545 467 5 
Hamton taşımaları (yük,yolcu,idari ) M.H.T.Km 21.931 23 .954 24 .373 24 .620 25 .232 612 2 
Liman ve iskele hizmetleri Bin Ton 36.252 41 .509 46 .698 44 .649 45 .364 715 2 
Yol uzunluğu (Anahat+2.hat) Km 8.671 8.697 8.697 8.697 8.697 - -
Buharlı lokomotif mevcudu Adet 50 50 50 50 50 - -
Dizelli anahat lokolan Adet 470 470 457 461 477 16 3 
Dizelli manevra lokolan Adet 85 74 68 68 58 (10) (15) 
Dizelli diziler Adet 50 49 4 9 4 9 4 6 (3) (6) 
Elektrikli lokolar Adet 74 74 73 71 67 (4) (6) 
Elektrikli diziler Adet 90 88 87 86 84 (2) (2) 
Yolcu vagonu mevcudu (diziler Adet 1.013 965 993 996 993 (3) -
Yük vagonu mevcudu Adet 16.241 16.070 16.004 16.102 16.320 218 1 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
Koltuk ütilizasyonu (Banliyö) % 52 57 55 54 55 1 2 
Koltuk ütilizasyonu (Anahat) % 65 73 64 58 62 4 7 
Yük vagonu ütilizasyonu % 47 50 53 52 52 - -
Net satış tutan Bin YTL 790.221 1.003.333 1.116.753 1.207.038 1.383.602 176.564 15 
Stoklar: 
İlk madde ve malzeme Bin YTL 74 .420 78 .064 119.505 186.956 222.417 35.461 19 
Yan ve ara mamul Bin YTL 38 .830 51.009 98 .200 51 .952 57 .914 5.962 11 
Diğer Bin YTL 4.387 9.185 13.795 13.256 23.355 10.099 7 6 

Memur (ortalama) Kisi 1.411 1.330 1.239 1.173 1.154 (19) (2) 
Sözleşmeli (ortalama) Kisi 21 .569 20 .588 18.996 17.812 16.821 (991) (6) 
İşçi (ortalama) Kisi 21 .762 20.551 19.242 18.731 18.174 (557) (3) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 769.523 962 .772 991.239 1.102.572 1.189.506 86.934 8 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 24.304 28 .863 30 .882 31.931 35.333 3.402 11 
Memur başı. aylık ort. gider YTL 1.435 1.809 2.077 2.268 2 .552 284 13 
Sözleşm. için yapılan giderler Bin YTL 265 .092 325 .159 360.151 376.587 434 .493 57.906 15 
Sözleşm. başı.aylık ort. gider YTL 1.024 1.316 1.580 1.762 2.153 391 22 
İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 420 .749 512.587 559.281 629.073 655 .342 26.269 4 
İşçi başı.aylık ort. gider YTL 1.611 2 .079 2.422 2 .799 3.005 206 7 
Dönem karına iliş.vergi v e Bin YTL 790 - 193 5.028 - (5.028) (100) 
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 4.659 5 .030 3.198 4 .142 5.835 1.693 41 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL 543.939 637.773 734.109 758.344 867.961 109.617 14 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 273 .684 311.951 327 .360 306 .119 343 .084 36.965 12 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 155.185 184.997 182.739 170.771 282.735 111.964 6 6 
Zararlılık % 55 34 19 9 17 8 93 
Faaliyet zaran Bin YTL 312.001 251 .889 349 .614 425.967 381 .802 (44.165) (10) 
Dönem zararı Bin YTL 534.616 516.982 628 .659 215.897 536 .458 320.561 148 
Bilanço zaran Bin YTL 2.062.988 11.818.101 14.082.445 3 .514 .092 3 .964.040 449.948 13 
Füzyon: 
Faaliyet zaran Bin YTL 261.901 260 .896 350.604 506.180 465 .169 (41.011) (8) 
Dönem zararı Bin YTL 532.075 496.207 629.377 212 .470 503.653 291.183 137 
Bilanço zaran Bin YTL 2.034.102 11.221.122 13.403.537 3.372.155 3 .875 .808 503.653 15 
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TCDD topluluğu 2006 yılı faaliyetlerini; yük ve yolcu taşımacılığı, kendi 
limanlarında tüm liman hizmetleri, işletmesinden sorumlu olduğu demiryolları ile çeken 
ve çekilen demiryolu araçlarının bakımı ve onarımı, Van gölünde feribot işletmeciliği ve 
bağlı ortaklıklarında çeken ve çekilen araçların yapımı ve onarımları şeklinde 
sürdürmüştür. 

Kuruluşun mevcut teşkilat yapısı irdelendiğinde, geçmişte teşkil edilmiş 
organizasyonun yıllar itibariyle yatay bir genişleme seyri gösterdiği, aynı veya benzer 
hizmet ve görevlerin ayrı ayn üniteler tarafından yürütüldüğü, personelin ağırlıklı 
kısmının unvanlı kadro ve pozisyonlarda toplandığı, dolayısıyla ekonomik olmayan bir 
yapılanmanın söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ekonomik gereklere uygun bir teşkilat yapısı oluşturulması amacıyla, bugüne 
kadar çeşitli çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte, çalışma sonuçlarının hayata 
geçirilemediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Birliğine uyum süreci 
çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğunda ortaya konulan "Ulaştırma Ana Planı 
Stratejisi" de esas alınarak, demiryolu işletmeciliğinin modernleştirilerek rekabetçi bir 
yapıya kavuşturulması, demiryolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının 
artırılması, sektörde güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir yapı oluşturulması ve TCDD'nin yeniden 
yapılandırılması amacıyla hazırlanan, "Genel Demiryolu Kanunu" ve "Türk Demiryolları 
A.Ş. Kanunu" taslaklarının yasalaşması halinde, sektörel ve kurumsal bazda yeni bir süreç 
başlayacaktır. Bu nedenle söz konusu taslakların yasalaştırılması konusundaki girişimler 
sürdürülmelidir. 

TCDD'nin yüklendiği dış kredi borcu yanında, zamanında ödeyemediği sosyal 
güvenlik kuruluşları kesintileri, gelir vergileri gibi borçlan nedeniyle yüksek faiz 
yüklerine katlanılmaktadır. Kısa süreli borçların ödenebilmesi için ya yeni borçlanmalara 
gidilmesi ya da bazı borçların ertelenmesi, taze nakit girişi sağlayan sermaye artışlan 
gerekmektedir. Ancak bu gereklilik TCDD topluluğunda "fınansal açık" sarmalı şeklinde 
süreklilik göstermektedir. Tahkim gibi yöntemlerle Kuruluşun borçlarının yok edilmesi 
Kuruluşa çok kısa bir süre için fınansal rahatlık sağlamakta ancak mali yapıdaki 
kronikleşmiş sorunlar giderilmediği için mali darboğazlar tekrar artarak ortaya 
çıkmaktadır. TCDD'ye ait limanlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca ihalelerle 
özelleştirildiği halde TCDD'ye herhangi bir gelir yansıtılmamaktadır. 

TCDD İşletme faaliyetleri zararda devam ettiğinden önce ekonomik olmayan 
hatların işletilmesinden doğan görev zararlarının, sonra yol bakım onarım giderleri 
karşılığı olan alacaklann, ayrıca limanlann işletilmesinin özelleştirilmesinden doğan 
gelirlerin TCDD'ye aktarılması gerekli görülmektedir. 

Bağlı ortaklıklann tedarik, üretim ve satış faaliyetleri, TCDD İşletmesi tarafından 
verilen siparişlere göre programlanmaktadır. TCDD açısından yatınm niteliğinde olan söz 
konusu siparişler için kimi zaman yeterli yatırım ödeneğinin alınamaması, kimi zaman da 
ödeneklerin yıl sonlanna doğru kesinleşmesi, özellikle ithal malzemelerin temininde 
gecikmelere yol açmaktadır. Ödeneklerin zamanında verilmesi hususu önem arz etmekte, 
ayrıca gerek TCDD, gerekse bağlı ortaklıklann işletme bütçelerinin daha sağlıklı bir 
şekilde hazırlanması ve yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması 
durumunda işletme bütçelerinin de aynı paralelde revize edilmesi gerekli bulunmaktadır. 

Kuruluşta alım programlannın hazırlanması ve stok faaliyetleri ile ilgili olarak, 
talep, tedarik ve üretim birimleri arasında koordinasyon ve planlama yönünden ortaya 
çıkan aksaklıklar, alımlarda gecikmelere ya da stoklarda artışlara neden olabilmektedir. 
Üniteler arasında daha iyi bir koordinasyon ve iletişim sağlanarak daha sağlıklı bir 
malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması, Kurumsal Kaynak Yönetimi projesinden de 
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yararlanmak suretiyle Kuruluş'ta etkin bir malzeme tedarik ve stok kontrol sistemi 
kurulması önem arz etmektedir. Diğer yandan ana kuruluş ve bağlı ortaklıkların, 
birbirlerinin malzeme stoklarını elektronik ortamda anında görebilmelerini sağlamak ve bu 
suretle bir kuruluşta ihtiyaç dışı olan malzemenin ihtiyacı olan diğer kuruluşa kısa sürede 
intikalini temin etmek üzere, kuruluşlar arası online stok takip kontrol sisteminin 
oluşturulmasında da önemli yarar bulunmaktadır. 

TCDD'nin gerek yurtiçi ve gerekse uluslararası taşımalarda etkin, verimli, çağdaş 
bir işletmecilik yapabilmesi, dünya ulaşım sistemi içinde stratejik konumdaki şanslı 
ülkelerden biri olan Türkiye'nin, Avrupa ile Asya arasında yeniden köprü durumuna 
gelmesi ve transit taşımalardan hak ettiği payı alabilmesi için, yüksek standartlı, direkt, 
transit yeni hatların yapımı ile mevcut yol ve alt yapının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmaların yanı sıra, hızlı tren hatları belirlenerek projeler geliştirilmiş ve sırasıyla 
yatırımlara başlanılmıştır. 

Söz konusu projelerin yanı sıra, TCDD'nin verimli çalışabilmesi için yol yenileme 
ve iyileştirmeleri ile çeken-çekilen araçların bakım ve onarımları önem arz etmektedir. 
Ancak, mevcut yolların bakım ve onarımların yapımı için gösterilen yoğun gayrete 
rağmen, özellikle ray ve diğer malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar, Kuruluşun 
ayırabildiği kaynakların yeterli olmaması ve ağırlıklı olarak dış proje kredileri ile 
gerçekleştirilen bu tür yatımlara ilişkin dış kredi temin süresinin uzaması gibi nedenlerle 
istenilen seviyede yürütülemediği görülmektedir. Bu durum yatırımlarda nakdi ve fiziki 
gerçekleşme oranlarının da düşük düzeyde kalmasına neden olmaktadır. 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.'den ray temini konusunda önemli 
gelişmeler kaydedilmiş olup, yol yenileme ve iyileştirmeleri ve çeken-çekilen araçların 
bakım ve onarımları ile ray temini ve diğer eksikliklerin giderilmesi konularındaki çabalar 
sürdürülmeli, dış kredi temin sürelerinin geciktirilmemesi hususunda Hazine Müsteşarlığı 
ve ilgili Bakanlık nezdindeki girişimlere etkinlik kazandırılmalıdır. 

Diğer yandan, uluslararası yük taşımacılığında demiryolu payının artırılabilmesi 
için, TCDD çeken ve çekilen araç parkı yenilenmeli, Van Gölü geçiş sorunu 
çözümlenmeli ve hat kapasitesinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

II. İDARİ BÜNYE 

Mülga 6186 sayılı Kanunla 1953 yılında Kamu İktisadi Teşekkülü olarak 
faaliyetine başlayan Kuruluş, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
unvanıyla ve Kamu İktisadi Kuruşu (KİK) statüsüyle yeniden yapılandırılmıştır. 

Kuruluşun amaç ve faaliyet konulan, teşkilat yapısı, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile 
bunlar arasındaki ilişkiler ve diğer hususlar, 28.10.1984 tarih ve 18552 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ana statü ile düzenlenmiştir. 

Kuruluşun amacı, "Devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve 
iskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunlan tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, 
mülkiyeti kendisindeki taşınmazlarda yat limanlan, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş 
merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve 
işlettirmek" şeklinde belirlenmiş; bu amaca yönelik faaliyet konularına ana statüde 
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Kuruluş, 233 sayılı KHK ve ana statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. 
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Kuruluşun teşkilat yapısı karar organı (Yönetim Kurulu) ve Yürütme Organından 
(Genel Müdürlük) oluşmaktadır. 

Kuruluş; Yönetim Kurulu, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük 
Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Enformasyon Müdürlüğü, 
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, 18 Daire Başkanlığı ile 7 
Bölge Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Kuruluş bünyesinde Ankara Demiryol, Sivas Beton Travers, Afyon Beton Travers, 
Behiçbey Uzun Ray Kaynak ve Çankırı Makas fabrikaları da bulunmaktadır. 

Kuruluş ayrıca 2006 yılında, Haydarpaşa, İzmir, Derince, Bandırma, İskenderun; 
Mersin ve Samsun'da liman işletmeciliği ile Van'da feribot işletmeciliği faaliyetini 
sürdürmüştür. 

İncelemelerin sürdüğü 2007 yılında Mersin Limanının özelleştirilmesi nedeniyle, 
TCDD Yönetim Kurulunun 24.05.2007 tarih ve 11/118 sayılı kararıyla, "TCDD Mersin 
Liman İşletme Müdürlüğü"nün kaldırılmasına, yerine personel sayısı 5 kişiyi geçmemek 
üzere "Mersin Liman İrtibat ve Kontrol Müdürlüğü" kurulmasına karar verilmiştir. 

Kuruluşun merkez ve taşra birimleri dışında, tüzel kişiliği haiz olarak, Eskişehir'de 
"Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi" (TÜLOMSAŞ), Adapazarı'nda 
"Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi" (TÜVASAŞ) ve Sivas'ta "Türkiye Demiryolu 
Makineleri Sanayii Anonim Şirketi" (TÜDEMSAŞ) unvanlanyla 3 bağlı ortaklığı faaliyet 
göstermektedir. 

TCDD topluluğunun 2006 yılı program kadrosuyla, faaliyetlerin 1.186'sı memur, 
17.898'i sözleşmeli ve 15.208'i de işçi olmak üzere toplam 34.292 personelle yürütülmesi 
öngörülmüş; uygulamada, yıl içi ortalama personel sayısı 36.149, yıl sonu personel sayısı 
ise 33.067 olarak gerçekleşmiştir. 

Yıl sonu personel mevcudunun 1.160'ını memurlar, 16.550'sini sözleşmeliler, 
15.537'sini de işçiler teşkil etmektedir. 

Yine yıl sonu personel mevcudunun, 28.978'i TCDD'de, 4.089'u da bağlı 
ortaklıklarda istihdam edilmiştir. 

2006 yılında TCDD topluluğunda geçen yıldan % 7,9 oranında fazlasıyla yaklaşık 
1,2 milyar YTL tutarında personel harcaması yapılmıştır. Bunun 160,1 milyon YTL'si 
bağlı ortaklıklara ilişkindir. Konsolide harcama tutarının 1,1 milyar YTL'si cari yıl, 64 
milyon YTL'si geçmiş yıl personel harcamalarını ifade etmektedir. 

Cari yıla ilişkin konsolide harcamanın, % 3,2 oranında 35,3 milyon YTL'si 
memurlar, % 38,6 oranında 434,5 milyon YTL'si sözleşmeliler, % 58,2 oranında 655,3 
milyon YTL'si de işçiler için yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE 

TCDD topluluğunun varlıklar ve kaynaklar toplamı, 2005 yılına göre % 26,3 
oranında artışla 5.795 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Varlıklar toplamının % 29 oranında 1.679,3 milyon YTL'sini dönen varlıklar, 
% 71 oranında 4.116,2 milyon YTL'sini duran varlıklar oluşturmuştur. 

Varlıklara bağlanan kaynakların ise, % 41,8 oranında 2.422,6 milyon YTL'sini 
yabancı kaynaklar, % 58,2 oranında 3.372,5 milyon YTL'sini öz kaynaklar teşkil etmiştir. 

TCDD Hazine garantili dış kredileri sadece yatırım projelerinin finansmanında 
kullanmamakta, işletme malzemesi teminindeki krediler ve Hazinece, cari hesap karşılığı 
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devredilen dış kredilerin faizleri de sermaye maliyeti yüksek dış kredileri kullanmasına 
sebep olmaktadır. 2005 yılında Kuruluşun kredi borçlan 1,4 milyar YTL, 2006 yılında ise 
1,8 milyar YTL olmuştur. 2006 yılında TCDD'nin kredi ve diğer borçlan için katlandığı 
tüm faizler 86,1 milyon YTL ve kur farklan tutarı 93,2 milyon YTL olmak üzere 
finansman giderleri toplamı yatırım maliyetlerine verilenler dâhil 179,3 milyon YTL'dir. 
Bağlı ortaklıkların da ilavesi ile finansman giderleri konsolide toplamı 185,1 milyon 
YTL'dir. 

TCDD'nin yüklendiği dış kredi borcu yanında, zamanında ödeyemediği sosyal 
güvenlik kuruluşlan kesintileri, gelir vergileri gibi borçlan için yüksek faiz yüklerine 
katlanılmaktadır. Bu durum da Kuruluşun sermayesi ne kadar artınlırsa artınlsın bir süre 
rahatlamadan sonra tekrar yabancı kaynakların baskısı altına girilmesine neden 
olmaktadır. 

TCDD topluluğunun 2006 yılı konsolide zararı, geçen yıla göre % 148 oranında 
artışla 536,5 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Kuruluşun içinde bulunduğu finansman darboğazının giderilmesi için, 
harcamalarda ve maliyetlerde tasarruf sağlayıcı tedbirlerin alınmasının yanı sıra, 
demiryolu işletmeciliğinde modernizasyona gidilmesi ile TCDD'nin rekabetçi bir yapıya 
kavuşturulması ve çağdaş işletmecilik esaslanna uygun, daha etkin ve verimli çalışmayı 
mümkün kılacak bir teşkilat yapısına kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu itibarla, bu 
konudaki çaba ve girişimlere etkinlik kazandırılmalıdır. Diğer yandan, limanların işletme 
hakkının devrinden elde edilen gelirlerin tamamının TCDD projelerinde kullanılmak üzere 
Kuruluşa aktanlmasını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce gerçekleştirilmesi 
Kuruluşun finansmanına olumlu katkılar sağlayacaktır. Aynı şekilde Kuruluşa ait vadesi 
geçmiş ve tahakkuk edecek vergi borçlannın, 2007 yılı sonunda 1,1 milyar YTL'ye 
ulaşması beklenen yol bakım ve onarım giderleri karşılığı alacaklardan mahsubuna imkan 
sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması da önemli görülmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

TCDD topluluğunun 2006 yılı işletme çalışmaları kapsamında oluşan giderleri 
toplamı geçen yıla göre % 6 oranında artışla 2.396 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam giderler içinde en önemli payı % 47 oranıyla personel giderleri 
oluşturmaktadır. 

Kuruluşun emek-yoğun teknolojiden, sermaye-yoğun teknolojiye geçememiş 
olması; mal ve hizmet üretiminde daha çok iş gücü kullanmasına ve daha çok personel 
giderine katlanmasına neden olmaktadır. 

2006 yılında TCDD topluluğunun alımları, önceki döneme göre %13 oranında 62,7 
milyon YTL artışla 543.3 milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

2006 yılında ana hat yolcu taşımacılığı sayısı bir önceki yıla göre % 0,5 oranında 
artışla 23,8 milyon kişiye ulaşmıştır. Ana hat yolcu taşıma programının % 84'ü 
gerçekleştirilmiştir. Yine önceki yıla göre ana hat yolcu-km.de ise % 6 oranında artış 
olmuştur. Yurt içi anahat yolcu gelirleri de önceki yıla göre % 9 oranında artarak 83,5 
milyon YTL'ye ulaşmıştır. 

Ana hat yolcu taşımacılığı, çeşitli özelliklerine göre tanımlanan süper ekspres, 
mavi tren, ekspres, bölgesel ekspres, ray otobüsü, mototren ve normal yolcu treni olmak 
üzere 7 grup yolcu treni ile yapılmaktadır. 
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2006 yılında ana hat yolcu taşımacılığı 142 adet banliyö tipi, 392 adet pulman tipi, 
170 adet kompartıman tipi, 117 adet kuşetli, 100 adet yataklı ve 72 adette yemekli vagon 
olmak üzere toplam 993 adet yolcu vagonu ile yapılmıştır. Söz konusu vagonların % 24'ü 
0-9 yaş grubunda, % 31 *i 10-19 yaş grubunda, % 46'sı ise 20 yaş ve üzeri grupta 
bulunmaktadır. 

Ülke genelinde 41 il ile demiryolu bağlantısı bulunmakta olup 2006 yılı sonunda 
günlük 273 adet tren sefer yapmaktadır. Bunlardan 12 adedi süper ekspres, 8 adedi mavi 
tren, 24 adedi ekspres, 74 adedi bölgesel ekspres, 68 adedi ray otobüsü- mototren, 38 
adedi yolcu, 20 adedi karma yolcu, 29 adedi uluslar arası yolcu trenidir. 

Yük taşımacılığında ise 2005 yılına göre net tonda %5'lik bir artış, net-ton km'de 
% 6'lık bir artış olmuştur. Taşınan yüklerin madde cinslerine göre dağılım yüzdelerine 
bakıldığında % 30'unu cevherler, % 18'ini katı yakıtlar, % 15'ini konteynır, % 15'ini 
uluslararası taşımalar, % 8'ini inşaat malzemesi, % 14'ünü de diğer taşımalar 
oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi taşımaların önemli bir kısmını maden ve cevherler 
oluşturmaktadır. 

Kuruluşun liman hizmetlerini, yükleme-boşaltma, ardiye, terminal hizmetleri, 
römorkaj, pilotaj, işgal ve diğer yardımcı hizmetler oluşturmaktadır. 

Liman hizmetlerinde 2006 yılında bir önceki yıla göre % 2 artışla 45,4 milyon ton 
yük elleçlenmiş olup, 2006 yılı programı % 101 oranında gerçekleşmiştir. 2005 yılında 
353,8 milyon YTL olan liman gelirleri, 2006 yılında % 17 oranında artarak 414,28 milyon 
YTL'ye yükselmiştir. 

Kuruluşun Bandırma, İzmir, Samsun, Derince, Mersin ve İskenderun limanları 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup; bunlardan Mersin ve İzmir limanlarının 
özelleştirme çalışmaları tamamlanmış, diğerleri ile ilgili çalışmalar çeşitli aşamalarda 
olmak üzere devam etmektedir. 

TCDD topluluğunun konsolide satışları geçen yıla göre % 13 oranında 167,5 
milyon YTL artarak 1,4 milyar YTL'ye ulaşmıştır. İlk programa göre % 92,5 oranında 
gerçekleşme sağlanırken, revize programa göre bu oran % 95 olarak gerçekleşmiştir. 

Konsolide satışların 1,4 milyar YTL'sini ana kuruluşun yapmış olduğu satışlar, 
14,1 milyon YTL'sini ise bağlı ortaklıkların topluluk dışına yapmış oldukları satışlar teşkil 
etmektedir. Kuruluşun satışlarının 530,6 milyon YTL'si, yol bakım-onarımı, ekonomik 
olmayan hatlar, ekonomik olmayan ekspres tren ve Van gölü feribot işletmesi için 
Hazine'den alınan sübvansiyonlardan oluşmaktadır. Sübvansiyonların dışında kalan ana 
kuruluş satışları 875,4 milyon YTL olup bunun 788,3 milyon YTL'si yurt içi satışlar, 
87,1 milyon YTL'si de yurt dışı satışlardır. 

Kuruluşun satış sonuçlarına oransal olarak bakıldığında; banliyö yolcu 
taşımacılığında % 13, ana hat yolcu ve bagaj taşımacılığında % 51 olmak üzere, toplam 
yolcu taşımacılığında zararlılık oranı, geçen yıla göre % 1 daha düşük olmak üzere % 48 
olarak gerçekleşmiştir. Yük taşımacılığındaki zararlılık oranı ise geçen yıl % 39 iken, bu 
yıl % 36 olmuştur. Kuruluşun kârlı çalışan liman ve iskele faaliyetlerinin kârlılık oranı, 
geçen yılın 27 puan üzerinde % 92 olarak gerçekleşmiştir. Van gölü feribot işletmesinde 
geçen yıl olduğu gibi bu yılda % 10 kârlılık meydana gelmiştir. 

Kuruluşun bağlı ortaklıklarından sadece TÜLOMSAŞ dönemi kârla kapatmış, 
ancak dönem kârı önceki yıla göre % 84 oranında gerilemiş; geçen yıl yaklaşık 10 milyon 
YTL dönem kârına sahip TÜVASAŞ bu dönem 7 milyon YTL zarar etmiş, yine 
TÜDEMSAŞ'ın dönem zararı geçen yıla göre % 56 oranında artmıştır. 
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V. YATIRIMLAR 
TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının 2006 yılı yatırım programında 

yer alan projeleri ile ilgili olarak; toplam 1,2 milyar YTL ödenek öngörülmüş, yıl içinde 
bu projelerle ilgili olarak toplam 866,1 milyon YTL nakdi ve fiziki harcama yapılarak 
% 73 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Kuruluşun yatırım faaliyetleri içerisinde hızlı tren projeleri önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Bunlardan Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren projelerine ilişkin 
yatırımlar devam etmektedir. 

Ankara-İstanbul hızlı tren projesi ile ilgili olarak 2006 yılı yatırım programında 
toplam 548,2 milyon YTL ödenek ve 458,9 milyon YTL nakdi ve fiziki harcama 
yapılarak % 84 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Ankara-Konya hızlı tren projesi ile ilgili olarak 2006 yılı yatırım programında, 112 
milyon YTL ödenek ayrılmış ve 58,1 milyon YTL nakdi ve fiziki harcama yapılarak %52 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

Ankara-İstanbul hattı tamamlandığında seyahat süresinin 7 saatten 3 saate; Ankara-
Konya hattı tamamlandığında seyahat süresi 10,30 saatten 1,15 saate, dolayısıyla İstanbul-
Konya arasının da 12,25 saatten 3,45 saate ineceği öngörülmüştür. Ankara-İstanbul 
hattının, Ankara (Esenkent)-Eskişehir (Hasanbey) arsındaki alt yapı çalışmaları tamamlanmış 
olup elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu hatta, test sürüşleri 
devam etmekte olup, hatta çalışacak ilk tren seti İspanya'dan teslim alınmıştır. 

Proje safhasında olanlardan Ankara- Sivas hattı tamamlandığında Ankara- Sivas 
hattı 10,29 saatten 2 saate, İstanbul- Sivas arası da 17,29 saatten 5,00 saate düşecek olup, 
Ankara-İzmir arasında düşünülen hattın yapımı halinde süre 13,06 saatten 3,20 saate 
düşebilecektir. Ayrıca Bursa- Osmaneli arasında yapılacak bir hat ile Bursa ilinin de 
Ankara- İstanbul hattına bağlanması sağlanabilecektir. Ankara-Sivas hattının kısalması 
doğu ve güneydoğu hatlarının da kısalmasının bir başlangıcı olacaktır. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER 
A. Bağlı Ortaklıklar: 
Kuruluşun Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.(TÜLOMSAŞ) unvanıyla 

Eskişehir'de, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.(TÜVASAŞ) unvanıyla Adapazan'nda ve 
Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş.(TÜDEMSAŞ) unvanıyla Sivas'ta faaliyet 
gösteren üç bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 

Başlangıçta TCDD'nin atölyeleri olarak kurulan, 1970'li yıllarda müessese olarak 
faaliyetini sürdüren bu kuruluşlar, 1986 yılında 233 sayılı KHK'ya tabi bağlı ortaklık 
statüsüne geçirilmişlerdir. 

Bağlı ortaklıklardan TÜLOMSAŞ'ın sermayesinin % 99,5'i, TÜDEMSAŞ ve 
TÜVSAŞ'm ise sermayelerinin % 99,9'u TCDD'ye aittir. 

233 sayılı KHK'nın 23 üncü maddesinde yer alan "sermayelerinin en az % 91 *i 
kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve denetçileri 
bulunmaz" hükmü gereği, söz konusu bağlı ortaklıkların genel kurulları ve denetçileri 
bulunmamaktadır. 

TCDD'nin bağlı ortaklıklarının son 5 yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki 
çizelgelerde gösterilmiştir. 
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T Ü L O M S A Ş 

Tonlu bılmler Ölçü 
Son iki Artış 

Tonlu bılmler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 vıl farkı 
Artış 

Sermaye YTL 15.000.000 15.000.000 15.000.000 85.000.000 85.000.000 
Ödenmiş sermave YTL 15.000.000 15.000.000 15.000.000 53.812.335 53.812.335 
Öz kaynaklar YTL 27.266.028 30.477.445 37.178.317 55.813.539 57.291.592 1.478.053 3 
Yabancı kaynaklar YTL 23.076.250 44.208.084 45.901.623 33.576.315 38.620.391 5.044.076 15 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar YTL 

5.044.076 15 

Finansman ejderleri YTL 677.172 1.179.096 1.258.508 3.862.686 2.986.106 (876.580) (23) 
Maddi duran varlıklar (edinme defteri) YTL 45.497.692 53.486.791 61.227.305 64.265.408 67.346.008 3.080.600 5 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı YTL 19.799.551 23.741.239 28.310.192 30.395.882 32.701.866 2.305.984 8 
Yatırım için yapılan nakdi ödemeler YTL 1.045.828 1.608.980 2.075.303 3.119.979 3.143.538 23.559 1 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 48 77 90 95 90 (5) (5) 
Tüm alım tutan YTL 2S.S37.127 18.618.700 46.992.389 58.415.026 84 929 660 76SI4 634 45 
Tüm üretim tutarı (üretim maliveti) YTL 70.559.665 70.019.604 119.245.621 101.171.962 131.317.290 30.145.328 30 
Başlıca üretim miktarları: 

30.145.328 30 

Lokomotif yapımı Adet 8 14 24 25 
Yük vagonu yapımı Adet 2 87 115 200 250 50 25 
Lokomotif onarımı (arıza hariç) Adet 82 37 75 74 68 (6) (8) 
Yük vagonu onarımı, tadilatı Adet 246 124 50 73 65 (8) (11) 
Üretim kapasitesi: 

65 (8) (11) 

Lokomotif yapımı Adet 60 60 60 60 60 
Yük vagonu yapımı Adet 500 500 500 800 800 
Kapasiteden yararlanma oranı: 
Lokomotif yapımı % 13 23 40 42 . . Yük vagonu yapımı % 0 17 23 25 31 6 24 
Net satış tutan YTL 69.631.667 65.341.237 95.202.175 130.542.586 137.581.462 7.038.876 5 
Stoklan 

7.038.876 

İlk madde ve malzeme YTL 10.949.100 11.135.834 20.407.932 32.244.662 43.633.554 11.388.892 35 
Yan mamuller YTL 10.295.554 18.741.977 3.860.833 3.878.852 6.587.326 2.708.474 70 
Mamuller YTL 20.118.926 . 

70 

DiSer stoklar YTIr 1.350.614 2.281.542 430.075 1.296.080 2.188.901 892.821 69 
Memur (ortalama) Kisi 114 106 94 91 96 5 5 
Sözleşmeli (ortalama) Kisi 357 338 303 276 246 (30) (II) 
tsci (ortalama) Kisi 1.711 1.598 1.493 1.459 1.434 (25) (2) 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 47.064.215 52.661.522 51.835.565 58.955.102 61.480.422 2.525.320 4 
Cari yıla ilişkin: 

2.525.320 

Memurlar için yapılan giderler YTL 2.036.431 2.348.731 2.413.605 2.551.052 2.924.998 373.946 15 
Memur basına aylık ortalama gider YTL 1.489 1.846 2.140 2.336 2.539 203 9 
Sözleşmeliler için yapılan giderler YTL 4.547.643 5.506.211 5.753.826 5.742.238 5.774.003 31.765 
Sözleşmeli basına aylık ortalama gider YTL 1.062 1.358 1.582 1.734 1.956 222 13 
İsçiler için yapılan giderler YTL 33.223.566 38.682.137 42.192.764 47.136.443 49.889.076 2.752.633 6 
tsci basma aylık ortalama gider YTL 1.618 2.017 2.355 2.692 2.899 207 8 
Dönem karına ilişkin vergi ve dit. 
vasal yükümlülükler YTL 820.435 2.136.329 4.159.405 
Tahakkuk eden vergiler YTL 1.468.432 336.572 2.465.852 4.415.772 236.255 (4.179.517) (95) 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatı) YTL 48.016.846 54.793.451 55.024.004 55.024.004 68.164.440 13.140.436 24 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatıyla) YTL 48.664.843 55.130.023 55.353.527 55.353.527 68.400.695 13.047.168 24 
GSMH'va katkı (alıcı fıvatlarıvla) YTL 48.756.773 55.138.983 55.152.377 55.152.377 68.907.655 13.755.278 25 
Faaliyet kârlılıihtöz kaynaklar yönünden) % 32 27 13 14 12 (21 (12) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 4 12 17 3 (14) (82) 
Ekonomik kârlılık % 4 7 15 5 (10) (66) 
Zararlılık % 6 _ _ 

(10) (66) 

Faaliyet kân YTL 8.808.357 7.817.031 4.986.148 7.614.893 6.655.604 (959.289) (13) 
Dönem kan veya zaran YTL 1.064.500 (1.801.522) 4.619.028 9.499.930 1.478.053 (8.021.877) (84) 
Bilanço kan veva zaran YTL (4,020.497) (329,646.575) (372.787.985) 2.001.204 3.379.197 1,377,993 69 
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T Ü D E M S A Ş : 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki 
yıl farkı 

Artış 
Azalış 

Sermaye YTL 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 80.000.000 
ödenmiş sermaye YTL 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 80.000.000 
Öz kaynaklar YTL 13.704.979 12.055.689 10.903.996 38.642.671 11.441.557 (27.201.114) (70) 
Yabancı kaynaklar YTL 35.639.646 27.297.840 72.855.694 65.791.982 65.508.774 (283.208) 
Yabancı kaynaklara sirayet YTL - - -

Finansman giderleri YTL 2.407.813 545.356 1.861.772 2.863.617 2.365.519 (498.098) (17) 
Maddi duran varlıklar YTL 24.493.613 35.051.446 41.042.017 43.563.644 45.959.009 2.395.365 5 

Maddi duran varlıklar YTL 11.788.491 19.018.307 21.976.284 23.915.402 25.996.020 2.080.618 9 
Yatınm için yapılan nakdi YTL 2.454.232 498.919 2.348.039 2.005.406 2.538.600 533.194 27 
Yatınm gerçekleşme oranı % 94 15 84 65 78 13 20 
Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) 

Bin 16.906 7.671 39.809 58.933.012 21.965.611 (36.967.401) (63) 

- Yük vagonu yapımı Adet 135 135 15 306 418 112 37 
- Yük vagonu onanmı Adet 3.410 2.649 2.770 1.748 2.157 409 23 

Tüm üretim tutan (Üretim YTL 58.634.051 69.020.712 67.992.175 106.969.919 120.588.461 13.618.542 13 
Üretim Kapasitesi (*): 
- Yük vagonu yapımı Adet 1.200 1.200 750 750 750 
- Yük vagonu onanmı Adet 7.000 7.000 4.000 4.000 4.000 . 
Kapasiteden yararlanma 
- Yapım % 11 11 2 41 56 15 37 
- Onanm % 49 38 68 44 54 10 24 
Net satış tutan YTL 49.994.915 51.975.055 75.277.941 69.805.732 93.143.250 23.337.518 33 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme YTL 7.939.740 5.651.423 15.534.891 47.716.087 21.395.738 (26.320.349) (55) 
- Yarı mamuller YTL 10.311.091 8.893.800 36.135.855 16.492.047 10.701.876 (5.790.171) (35) 
- Mamuller YTL - - 4.447.910 4.728.670 280.760 6 

Diğer stoklar YTL 6.314 314 1.719.826 1.225.970 1.159.797 (66.173) (5) 
Memur (ortalama) Kişi 66 66 66 64 59 (5) (8) 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 283 269 252 231 220 (11) (5) 
İşçi (ortalama) Kişi 1.650 1.527 1.443 1.400 1.383 (17) (D 
Personel için yapılan tüm YTL 40.105.742 42.741.223 45.983.566 51.215.103 54.483.643 3.268.540 6 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan YTL 1.271.429 1.538.769 1.866.118 1.910.790 1.930.459 19.669 1 
Memur basma aylık YTL 1.605 1.943 2.356 2.568 2.726 158 6 
Sözleşmeliler için yapılan YTL 3.610.438 4.319.051 4.663.765 4.759.875 5.184.954 425.079 9 
Sözleşmeli başına aylık YTL 1.063 1.338 1.542 1.717 1.964 . 247 14 
İşçiler için yapılan giderler YTL 28.838.822 34.321.388 38.001.763 42.530.184 45.656.197 3.126.013 7 
İşçi basma aylık ortalama YTL 1.457 1.873 2.195 2.532 2.751 219 9 

Dönem kânna ilişkin vergi YTL 
Tahakkuk eden vergiler YTL 176.675 153.623 430.171 813.516 693.183 (120.333) (15) 
GSYİlTya katkı (üretici YTL 36.927.586 37.430.741 47.189.303 26.023.147 32.509.708 6.486.561 25 
GSYİH'ya katkı (alıcı YTL 37.104.261 37.584.364 37.619.474 26.836.663 33.202.891 6.366.228 24 
GSMH'ya katkı (alıcı YTL 37.104.261 37.584.364 37.619.474 26.836.663 33.202.891 6.366.228 24 
Faaliyet kârlılığı(öz 
Mali kârlılık (öz kaynaklar 

% 
% 

18 5 

Ekonomik kârlılık % - - -
Zararlılık % 54 44 23 160 238 78 49 
Faaliyet kârı/zaran YTL 2.396.318 2.124.129 (3.098.396) (28.600.025) (23.365.118) (5.234.907) (18) 
Dönem zaran YTL 6.510.911 6.021.259 2.819.931 17.418.620 27.201.113 9.782.493 56 
Bilanço zaran YTL 15.136.891 88.410.709 110.370.445 41.396.700 68.558.443 27.161.743 66 

(*) Şirketin üretim kapasitesi 2004 yılından itibaren Sivas Ticaret ve Sanayii Odası tarafından yeniden tespit edilmiştir. 
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TÜVASAŞ: 
Son iki Artış veya 

Toplu bilgiler (*) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 yıl farkı azalış % 
Sermaye YTL 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 80.000.000 65.000.000 433 
Ödenmiş sermaye YTL 15.000.000 15.000.000 15.000.000 140.935.020 80.000.000 (60.935.020) (43) 
Öz kaynaklar YTL 18.544.891 12.165.853 29.970.509 38.621.462 59.115.695 20.494.233 53 
Yabancı kaynaklar YTL 17.999.359 36.373.839 59.721.025 46.704.432 56.404.526 9.700.094 21 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar YTL - - - -

Finansman giderleri YTL 477.126 1.039.096 1.188.759 1.755.561 449.502 (1.306.059) (74) 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) YTL 34.393.150 44.739.274 107.858.896 104.741.728 104.014.051 (727.677) (D 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı YTL 11.267.300 15.405.556 59.405.160 56.406.030 57.539.031 1.133.001 2 
Yatınm için yapılan nakdi ödemeler YTL 5.190.334 1.463.072 2.990.000 3.899.000 3.293.000 (606.000) (16) 
Yatınm gerçekleşme oranı (nakdi) % 81 18 40 52 47 (5) (10) 
Tüm alım tutan YTL 20.057.540 20.696.110 48.327.227 44.696.531 53.040.892 8.344.361 19 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: 
- İmalat Adet 24 9 33 55 42 (13) (24) 
- Onarım Adet 414 346 395 375 442 67 18 

Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) YTL 50.618.519 42.775.629 72.367.973 86.104.711 73.857.649 (12.247.062) (14) 
Üretim Kapasitesi: 
- Yolcu vagonu yapımı Adet 44 100 100 100 100 
- Yolcu vagonu onanmı Adet 0 700 700 700 700 - -
Kapasiteden yararlanma oranı: 
- Yapım % 59 9 33 55 42 (13) (24) 
- Onanm % 74 50 63 54 63 9 17 
Net satış tutan YTL 54.206.384 41.841.996 78.294.305 98.735.491 78.567.174 (20.168.317) (20) 
Stoklar 
- İlk madde ve malzeme YTL 5.567.125 8.202.888 22.570.856 21.772.644 30.537.240 8.764.596 40 
- Yan mamuller YTL 2.651.897 5.913.645 10.172.590 6.111.502 16.746.883 10.635.381 174 
- Mamuller YTL 
- Ticari mallar YTL 

Diğer stoklar YTL 1.541.331 22.801 151.055 235.228 4.363 (230.865) (98) 
Memur (ortalama) Kişi 73 72 74 74 78 4 5 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 312 303 296 284 266 (18) (6) 
tşçi (ortalama) Kişi 1.076 1.044 984 968 945 (23) (2) 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 26.939.700 35.637.905 36.139.974 40.523.315 43.748.450 3.225.135 8 
Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler YTL 1.517.235 1.844.788 2.009.568 2.299.601 2.545.637 246.036 11 
Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.732 2.135 2.263 2.590 2.720 130 5 
Sözleşmeliler için yapılan giderler YTL 4.332.245 5.340.107 5.861.513 6.255.259 6.612.121 356.862 6 
Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.157 1.469 1.650 1.836 2.072 237 13 
İşçiler için yapılan giderler YTL 19.765.066 24.995.307 27.566.877 30.444.924 32.041.102 1.596.178 5 
İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.530 1.995 2.390 2.621 2.899 278 11 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yas. yük. 
Tahakkuk eden vergiler YTL 13.828 30.880 12.944 25.334 41.295 15.961 63 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatı) YTL 32.744.172 28.339.797 36.799.864 48.349.776 42.502.262 (5.847.514) (12) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatıyla) YTL 32.758.000 28.370.677 36.812.808 48.375.110 42.543.557 (5.831.553) (12) 
GSMH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) YTL 32.758.000 28.370.677 36.812.808 48.375.110 42.543.557 (5.831.553) (12) 
Faaliyet kârlılığı(öz kaynaklar yönünden) % - 15 (15) (100) 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 20 4 26 - (26) (100) 
Ekonomik kârlılık % 26 - 3 38 - (38) (100) 
Zararlılık % - 107 - 12 12 100 
Faaliyet kân/zaran YTL 4.881.718 (934.290) (896.984) 5.699.467 (3.121.835) (8.821.302) (155) 
Dönem kân / zaran YTL 3.725.508 (12.952.392) 1.055.282 9.990.989 (7.081.848) (17.072.837) (171) 
Bilanço zaran YTL 9.728.869 98.581.615 111.192.363 102.541.411 21.112.156 (81.429.255) (79) 
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TÜLOMSAŞ: 

2006 yılında Şirketin net satışları geçen yıla göre % 5,4 oranında artarken, 
satışların maliyetindeki artış hızı % 6,2 oranında gerçekleşmiş; maliyet hasılat oranının 
maliyet lehine nispi değişim göstermesi ve faaliyet giderlerinin etkisiyle faaliyet kârlılığı 
azalmıştır. Kârlılık azalması, diğer gelir ve gider unsurlarının etkisiyle dönem sonucuna 
daha fazla yansımış ve çalışma dönemi geçen yıldan % 84,4 oranında düşük olmak üzere 
1,5 milyon YTL kârla kapatılmıştır. 

Bu sonucun ortaya çıkmasında Şirketin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin büyük 
ölçüde TCDD'nin siparişlerine ve yatırım ödeneklerine bağlı olmasının önemli bir etkisi 
bulunmaktadır. Bu durum nedeniyle, TCDD'nin yatırım ve işletme faaliyetlerinde 
meydana gelen değişiklikler büyük ölçüde Şirket faaliyetlerine yansımaktadır. 

Mevcut üretim kapasitesi, TCDD topluluğu dışındaki piyasaya yönelik üretim ve 
dolayısıyla satış yapılabilmesi yönünden uygun düzeylerde bulunmaktadır. Bu nedenle 
Şirket tarafından son yıllarda pazarlama politikası haline getirilen, başta Türk 
Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dış pazarlara açılma, alternatif 
piyasalara yönelme, ürün çeşitliliğini artırma ve iç piyasada diğer potansiyel müşterilerin 
demiryolu araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerine etkinlik kazandırılması 
önemli görülmektedir. Bu kapsamda, Şirketin yurtiçinde ve yurtdışında gittikçe büyüyen 
bir pazar haline gelen metro ve hafif raylı sistem yatırımlarında, sektörün öncü 
şirketleriyle iş-proje bazında oluşturulabilecek konsorsiyumlar yoluyla yer alması hususu 
üzerinde de durulmalıdır. 

Şirketin maliyet bileşenleri irdelendiğinde, personel giderlerinin toplam giderlerin 
yaklaşık yarısını oluşturduğu görülmektedir. Personel maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle 
özel sektörle rekabet etme imkânı azalmaktadır. Dış piyasada ise, Romanya, Ukrayna ve 
Çin gibi ülkelerle rekabet edildiği ve bu ülkelerde işçilik ücreti düşük olduğu için maliyet 
sorunu dış piyasalarda da rekabeti kısıtlayıcı etki yapmaktadır. 

Şirkette 2006 yılında Kurumsal-Kaynak Planlaması (ERP) Projesi başlatılmış 
olup, proje ile tüm faaliyetlerde otomasyona gidilmesi, fonksiyonel verilerin merkezi veri 
tabanında toplanarak kontrol altına alınması, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin 
artırılması ve nihayet etkin bir çalışma düzeni kurulması amaçlanmaktadır. 

Bu konudaki çalışmalara hız verilerek bir an önce uygulamaya konulması; 
uygulamayla bağlantılı olarak tüm faaliyetleri kapsayan süreç analizlerinin ve görev 
tanımlamalarının yeniden yapılarak, organizasyon yapısının daha yalın ve fonksiyonel 
hale getirilmesi önem arz etmektedir. 

Şirkette çok çeşitli lokomotif ve vagon imal ile onarımlarının yapılması stok 
kontrolünü güçleştirmektedir. ERP Projesinin uygulamaya konulmasıyla birlikte, stokların 
minimum seviyeye indirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 
talep, tedarik ve üretim birimleri arsında daha iyi bir koordinasyon ile daha sağlıklı bir 
malzeme ihtiyaç planlaması yapılarak etkin bir stok kontrol sistemi kurulması gerekli 
bulunmaktadır. 

Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan TÜLOMSAŞ'm demiryolu araçları ve bunlara ait 
katma değeri yüksek yan mamul-malzeme alanında orijinal proje, teknik beceri (knovv-
hovv) ve lisans temini ile bunlardan birinde veya birkaçında ürün yapabilmesi ve marka 
olabilmesi için gerekli her türlü çalışmanın başlatılması ve bu maksatla ürün Ar-Ge 
Dairesi Başkanlığının nitelikli personel ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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Verimlilik analizlerinin daha sağlıklı ve gerçekçi yapılabilmesi için; üretim 
safhalarının tamamında iş-zaman etütlerinin, ölçümlerin yapılması, iş akış 
diyagramlarının, elde edilecek bulgular ile geliştirilmesi, makina ve tezgah parkının 
yapılacak fizibilite ve etütlerle belirlenecek ölçülerde modernleştirilmesi ve üretim 
kapasitesinin gerçekçi olarak tespit edilmesi sağlanmalıdır. 

TÜDEMSAŞ: 

TÜDEMSAŞ'ın üretim ve satış programları, esas itibariyle ana kuruluş TCDD'nin 
siparişlerine dayalı olarak yürütülmekte olup, TCDD'nin yatırım ve finansman programı, 
Şirketin işletme faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. 

TCDD ve bağlı ortaklıklar dışında, yurt içi ve dışındaki pazarlara açılma, alternatif 
piyasalara yönelme, ürün çeşitliliğini artırma ve iç piyasada diğer potansiyel müşterilerin 
demiryolu araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması konusunda belirgin gelişmeler 
kaydedilememesi, kapasite kullanım düzeyinin düşük kalması ve maliyetlerin yüksekliği 
nedeniyle Şirket her yıl zarar etmektedir. 

2006 yılında maliyet hasılat oranı hasılat lehine nispi değişim göstermiş olmakla 
birlikte, geçen yıldan % 56 fazlasıyla 27,2 milyon YTL dönem zararı meydana gelmiştir. 

Şirketin kârlı ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için, sadece 
TCDD siparişlerine bağımlı kalınmaması, dışa açılma ve ihracat yapma girişimlerine özel 
sektörden de yararlanmak suretiyle süreklilik kazandırılması, bu konuda diğer bağlı 
ortaklıklar TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ ile işbirliği yapılması gerekmektedir. 

TCDD'nin yeni vagon siparişleri ile vagon onarımları konusunda uzun vadeli bir 
programının oluşturulması ve bu programın yıllara dengeli dağılımı da sağlanmalıdır. 
Böylece yeterli ve yıllar arasında hatta aylar itibariyle dengeli bir kapasite kullanımı 
sağlanabilmesi mümkün hale gelebilecektir. Diğer yandan, TCDD siparişlerine ilişkin 
satış fiyatlarının birim maliyetler gözetilerek daha dengeli ve objektif ölçülerde 
belirlenmesi ve bağlı ortaklıklar arasında eşit işe eşit fiyat ilkesi uygulanması konusunda 
ana kuruluş TCDD nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. 

Şirketin dışa açılma konusunda, maliyetlerin yüksekliği ve rekabet gücünün düşük 
olması önemli bir engel teşkil etmektedir. Rekabet gücünün artırılması için, belirli bir plan 
dahilinde modernizasyon yatırımları sürdürülmeli, ürün çeşitlendirme ve Ar-Ge 
çalışmalarına ağırlık verilmeli, birim maliyetlerin düşürülmesi konusunda etkin tedbirler 
alınmalı, özellikle işgücünün etkin ve verimli bir şekilde kullanımı hususu üzerinde 
önemle durulmalıdır. 

Verimli olmayan birimlerin kaldırılması, benzer hizmet yürüten birimlerin aynı 
grupta toplanması ve dolayısıyla daha yalın ve fonksiyonel bir yapılanmaya gidilmesi 
konusundaki çalışmalara da etkinlik kazandırılmalıdır. Bu çerçevede, kapasite kullanım 
oranı % 10 dolaylarında seyreden ve yaptığı işler özel sektörden daha ucuza temin 
edilebilen döküm fabrikasının durumu, tasfiye, üçüncü şahıslara kiralama gibi alternatifler 
üzerinde de durularak yeniden gözden geçirilmeli, bu birimde çalışan personel gerekli 
eğitimler verilerek verimli olacakları birimlere kaydırılmalıdır. 

Öte yandan, Şirket tesislerinde üretimi ekonomik olmayan işlerin, yurtiçi 
piyasadan temini, hem maliyetlerin aşağı çekilmesine, hem de yerli sanayinin gelişmesine 
olumu katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla Şirket, küçük fakat verimli-etkin ve tutumlu bir 
yapıya kavuşturularak, daha yüksek bilgi birikimi, mühendislik çalışması ve ileri teknoloji 
gerektiren yarı mamul, malzeme ve bilgi üretimine yönelmelidir. 
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TÜVASAŞ: 

- T.C. Merkez Bankası A.Ş. 
- Milli Reasürans T.A.Ş. 
-Bağdat Demiryolu Şirketi 
- EUROFİMA 
- İntercontainer-İnterfrigo (ICF) 

% 0,38 

% 0,88 

% 0,04 
% 1,15 
% 0,68 -BCC 

921 -

Şirket 2006 yılı faaliyet döneminde yaptığı imalat ve onarım faaliyetleri sonucu 
78,6 milyon YTL net satış hasılatı sağlamış, bundan 73,9 milyon YTL tutarındaki satış 
maliyetlerinin düşülmesiyle 4,7 milyon YTL brüt satış kân gerçekleşmiştir. 

2005 yılına göre satışlar % 20,4 oranında azalırken, satış maliyetlerindeki azalma 
% 14,2 oranında olmak üzere daha düşük gerçekleşmiş, dolayısıyla brüt satış kârı da 
% 62,7 oranında önemli ölçüde azalmıştır. 

2006 yılı faaliyet giderlerinin önceki yıla göre % 13 oranında artarak 7,8 milyon 
YTL'ye ulaşmasıyla da brüt satış kân, 3,1 milyon YTL faaliyet zaranna dönüşmüştür. 

Bu durumun oluşmasında, Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin esas itibariyle ana 
kuruluş ve bağlı ortaklıklannın siparişleriyle sınırlı kalması; satışların ve satış fıyatlannın 
da başlıca müşteri durumunda bulunan TCDD'nin yatırım ödeneklerine ve taleplerine 
bağlı bulunmasının, önemli bir payı bulunmaktadır. 

Şirketin araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, başta belediyeler 
olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında ürünlerinin etkin bir şekilde tanıtımının 
sağlanması, uzun vadeli pazarlama politikalan oluşturulmak suretiyle piyasa payının 
artırılması gerekli görülmektedir. 

Bu arada, Şirketin kullanılmayan boş arazisi üzerinde, Türkiye'de teknolojisi 
bulunmayan her türlü elektrikli tren dizisi ve hafif raylı araçlar ile hızlı tren yolcu 
vagonlarının üretimini yapmak üzere TCDD'nin iştirakiyle kurulan EUROTEM Firması 
ile de teknik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinde önemli yarar bulunmaktadır. 

Öte yandan, Şirketin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için, Ar-Ge 
çalışmalanna ağırlık verilmesi, sağlıklı bir üretim, malzeme temin ve stok planlaması 
yapılması, verimli işgücü kullanımı ve gerçekçi bir maliyetlendirme için üretim 
sürecindeki iş ve işlemlerin zaman etütlerinin yapılması yönünde de gerekli çalışmalar 
yürütülmelidir. 

Belirtilen tüm bu hususlann yanı sıra, ana kuruluş TCDD tarafından yürütülmekte 
olan yeniden yapılandırma projesi çalışmalan, Sakarya Üniversitesine yaptınlan Kurumsal 
Değerlendirme (Check-Up) Raporunda yer alan tespit ve değerlendirmeler, Şirket arazisi 
üzerinde kurulan EUROTEM Firmasının yakın gelecekte başlayacak üretim faaliyetlerinin 
Şirket faaliyetlerinde neden olabileceği olası etkiler ve iki şirket arasında belirli faaliyetler 
için sağlanabilecek muhtemel işbirliği gibi hususlar tüm yönleriyle değerlendirilerek, 
Şirketin mevcut teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesi, geleceğe ilişkin stratejik 
hedef ve politikalar ortaya konularak kârlılık-verimlilik ilkelerine ve ihtiyaca uygun daha 
etkin bir yapılanmaya gidilmesi gerekli görülmektedir. 

B - İştirakler: 

Kuruluşun üçü yurt içinde üçü de yurt dışında olmak üzere altı adet iştiraki mevcut 
olup bunlar YDK'nın denetimi dışındadır. 

TCDD'nin iştiraklerindeki sermaye paylannın yüzdeleri aşağıdadır. 



Kuruluşun yurt içinde % 0,38 oranı ile T.C. Merkez Bankası A.Ş'de, % 0,88 
oranı ile Milli Reasürans T.A.Ş'de hissesi bulunmaktadır. 

2006 yılında 3,1 milyar YTL dönem kârı elde etmiş olan T.C. Merkez Bankası 
A.Ş'den Kuruluşa isabet eden temettü bulunmamaktadır. 

Aynı dönemde 48,4 milyon YTL dönem kârı sağlayan Milli Reasürans T.A.Ş'den 
Kuruluşa 30,1 bin YTL temettü isabet etmiştir. 

Kuruluşun her iki iştirakteki hissesi 233 sayılı KHK'nın 27/2 maddesinde 
belirlenen % 15 oranının altında kaldığından, bu hisselerle ilgili olarak Kuruluş tarafından 
aynı KHK'nın geçici 3 üncü maddesini değiştiren 308 sayılı KHK'nın 15 inci maddesi 
hükümlerinin mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmesi ve faaliyet alanıyla ilgisi olmayan 
bu iştiraklerin elden çıkarılması hususu üzerinde durulmalıdır. 

Kuruluşun iştiraklerinden Bağdat Demiryolu Şirketinin özel bir durumu 
bulunmaktadır. 

Konya'dan başlayıp Basra Körfezinde sonuçlanan 2000 km.'lik Bağdat demiryolu 
hattının yapım ve işletme imtiyazı, Osmanlı Devleti tarafından 3 Mart 1903 tarihli 
sözleşme ile Anadolu Demiryolu Şirketine verilmiştir. Bu şirket söz konusu hattın imtiyaz 
haklarını aynı tarihli statü ile kurulan Bağdat Demiryolu şirketine devretmiştir. 

Bağdat Demiryolları şirketi, Birinci Dünya Savaşı sonrası faaliyetlerini fiilen 
durdurmuştur. Hattın Türkiye sınırlan içinde kalan kısmının, 01.06.1927 gün ve 1042 
sayılı Kanunla Devlet Demiryolları ve Limanlan İdare-i Umumisi (TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü) tarafından işletilmesi kararlaştınlmıştır. 

Kuruluşun yurt dışı iştirakleri ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır. 

-EUROFİMA, ortaklarına tek tip demiryolu malzemesi temin etmek ve bunlann 
finansmanını organize etmek amacıyla 30.09.1955 tarihinde 50 milyon CHF (İsviçre 
Frangı) sermaye ile kurulmuştur. Halen 21 ülke demiryolu kuruluşunun ortak olduğu 
şirkete TCDD, 28.12.1956 tarihinde iştirak etmiştir. 

Şirketin esas sermayesi 2,6 milyar CHF'olup, toplam hisse 260.000 adettir. 
TCDD'nin taahhüdü ise 1.040.000 CHF olup (104 hisse) bunun 208 bin CHF'si 
ödenmiştir. Sermaye paylan itibariyle % 25 ile Almanya ve Fransa demiryollan en büyük 
paya sahip olurken İtalya demiryolları %13,5, Belçika demiryolları % 9,8 ve Hollanda 
demiryolları %6 paya, Türkiye %0,04 paya sahiptirler. 

Söz konusu iştirakin 2006 yılı dönem kârı 52,2 milyon YTL olarak gerçekleşmiş 
olup Kuruluşa 8,5 bin YTL temettü isabet etmiştir. 

- ICF şirketi, 1949 yılında kurulan Interfrigo şirketi ile Intercontainer şirketinin 
birleşmesiyle 1993 yılında kurulmuştur. Interfrigo şirketine 1956 yılında ortak olan 
TCDD, ortaklığını yeni kurulan şirkette de devam ettirmiştir. Şirkete değişik ülkelerden 24 
demiryolu kuruluşu ortak bulunmaktadır. 

Şirketin bugünkü nominal sermayesi 1.436.215.000 BEF olup TCDD'nin taahhüdü 
16.537.000 BEF (409.942 EUR) olup tamamı ödenmiştir. TCCD'nin Şirketteki payı 
% 1,15 'dir. 

Şirket; soğuk hava tertibatlı vagonlar imal etme, bu vagonlan üyelerin kullanımına 
sunma ve mevsimlere göre istihsal durumları göz önünde bulundurularak sosyal bir 
şekilde idareler arasında tevziini sağlama şeklinde faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Şirket 2006 yılı faaliyet dönemini 5,2 milyon YTL zararla kapatmıştır. 
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-BCC Şirketi; merkezi takas sistemiyle ortaklarının borç ve alacaklarının tasfiyesi 
amacıyla 1925 yılında kurulmuş olup halen çeşitli ülkelerden 46 demiryolu kuruluşu 
şirkette hissedardırlar. 1996 yılında şirketin statüsü sınırlı sorumlu bir kooperatif şekline 
dönüştürülmüştür. 

TCDD'nin iştirakteki taahhüt edilen sermaye payı 750 euro olup tamamı 
ödenmiştir. Kuruluşun iştirakte sadece ICF ile olan borç ve alacakları işlem görmektedir. 

2006 yılında Şirket 17,4 bin YTL dönem kân elde etmiş ancak temettü söz konusu 
olmamıştır. 

VII. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

Teşebbüs: 

1-Demiryolu sektörünün modernizasyonu ile TCDD'nin yeniden yapılandırılması 
amacına yönelik olarak ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak üzere hazırlanan 
"Genel Demiryolu Kanunu" ve "Türk Demiryolları A.Ş. Kanunu" taslaklarının 
yasalaştırılması konusundaki çaba ve girişimlere etkinlik kazandırılması; bu konudaki 
yasal ve yapısal gelişmeler çerçevesinde, Kuruluşta Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi 
kurulmasına yönelik olarak yürütülmekte olan çalışmaların sonuçlarından da 
yararlanılarak, TCDD'nin çağdaş işletmecilik esaslarına dayalı daha etkin bir teşkilat 
yapısına kavuşturulması, bağlı ortaklıklann durumunun da bu açıdan tüm yönleriyle 
değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik hedef ve politikaların belirlenmesi, 

2- Yük taşımacılığının daha verimli olabilmesi için ; 

-Uluslararası taşımalann gereği olarak hatların dingil basıncının 22,5 tona 
çıkanlması, yollann geometrik ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarının yoğun bir 
şekilde sürdürülmesi, artarak devam eden yurtiçi ve uluslararası taşıma taleplerinin 
karşılanabilmesi için en kısa sürede ihtiyaç duyulan yeni vagonlann vagon parkına 
kazandırılması ve mevcut vagonların UIC (Uluslararası Demiryollan Birliği) ve RIV 
(Uluslararası Trafikte Yük Vagonlannın Karşılıklı Kullanılması Hakkındaki Anlaşma) 
standartlanna uygun hale getirilmesi, 

-Van Gölü geçiş sorununun çözümü için başlatılan çalışmalara hız kazandırılması, 
bu kapsamda gerekirse demiryolunun karadan geçirilmesi hususunun da değerlendirilmesi, 

-Afyon-Konya-Ulukışla hattı başta olmak üzere karşılanamayan yük talebinin 
bulunduğu birkısım tren hatlannın kapanan ara istasyonlarıyla gözden geçirilerek mevcut 
yük taleplerini karşılayacak şekilde teçhiz ve faal personelle (makinist, tren teşkil 
memuru, hareket memuru ve lojistik memuru gibi) takviye edilmesi, 

3-Kuruluşun finansman sıkıntısının giderilmesine yönelik olarak; 

-Başta Mersin Limanı olmak üzere, TCDD limanlannın özelleştirilmesinden 
sağlanan gelirlerin, yeni yol yapımı ve mevcut alt yapının iyileştirilmesinde kullanılmak 
üzere, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne aktanlmasını teminen gerekli yasal 
düzenlemenin bir an önce yerine getirilmesi için, ilgili merciler nezdinde yürütülen 
girişimlere etkinlik kazandın İması, 

-Yüksek Planlama Kurulu'nun 26.04.2001 gün, 2001/T-13 sayılı kararıyla TCDD 
ana statüsünün 20'nci maddesinin son paragrafında getirilen TCDD'nin yıllık yol bakım ve 
onanm masraflannın ait olduğu yıl içinde Hazinece karşılanmasına ilişkin hüküm 
gereğince, 2006 yılı bilânçosundaki TCDD'nin yol bakım ve onanm giderlerinden 
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alacakları 811 milyon YTL'nin ödenmesi veya mevcut ve gelecekte doğacak vergi 
borçlarına mahsubunu sağlayacak şekilde 5335 sayılı kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 
yapılan düzenlemeye paralel yeni bir yasal düzenlemenin yapılması için ilgili merciler 
nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, 

4- Yatırım projeleri ile ilgili olarak; 

-Dış kredi ile finanse edilen yatırım projelerinin zamanında gerçekleştirilebilmesi 
için kredi temin sürelerinin geciktirilmemesi hususunda Hazine Müsteşarlığı ve ilgili 
Bakanlık nezdindeki girişimlere etkinlik kazandırılması, 

-Proje, metraj ve keşiflerin sağlıklı, doğru ve sonradan herhangi bir değişiklik ve 
ilaveye fırsat vermeyecek şekilde ve zamanında hazırlanması, 

-Kamulaştırma çalışmalarının ihale süreci başlamadan önce sonuçlandırılması, yer 
tesliminde gecikmelere yol açılmaması, yüklenici firmanın iş programına uyması 
konusunda gerekenlerin yapılması, 

5- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Bağlı ortaklıklar: 

6- Bağlı ortaklıklar arasında, üretim, pazarlama, stok ve Ar-Ge çalışmaları başta 
olmak üzere ortak nitelikteki konularla ilgili bilgi paylaşımı ve güç birliğinin 
geliştirilmesi; kuruluşlar arasında daha etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, 
maliyetlerin düşürülmesi, rekabet gücünün artırılması ve yurt içi ve yurt dışı piyasalarda 
ne tür mal ve hizmetler pazarlanabileceği konusunda müşterek çalışmalar yürütülmesi, 

7- TÜDEMSAŞ'ın kârlı ve verimli hale gelmesi, rekabet gücünün yükseltilmesi 
için; 

-Şirketçe ihale edilmesi halinde birçok yapım, onarım ve parça imali işlerinin özel 
kesimden kaliteli ve çok daha ucuza temini mümkün hale gelmiş bulunduğundan, döküm 
işleri, lastik işleri, çeşitli ahşap ve marangozluk işleri, çeşitli talaşlı imalat işleri gibi 
malzeme ve hizmetin özel sektörden temini hususunun etüt edilmesi ve Şirketin de 
malzemeyi kontrol edip, montajını sağlayan, daha ileri teknolojik gelişmeleri takip eden 
mühendislik ağırlıklı bir birim haline getirilmesi hedef alınıp, bu yönde uygulamalara 
başlanılması, 

-1951 yılından beri faaliyetini sürdüren ve verimliliği her yıl düşen, buharlı 
trenlerin de devre dışı kalmasının etkisiyle kapasite kullanım oranının % 10 dolaylarında 
seyrettiği görülen, yaptığı işlerin özel sektörden daha ucuz ve istenilen kalitede temini de 
mümkün olan döküm fabrikasının durumunun, tasfiye ve üçüncü şahıslara kiralama gibi 
alternatifler de dahil olmak üzere tüm yönleriyle değerlendirilmesi; üniteden açığa çıkacak 
personelin gerekli görülecek eğitimler verildikten sonra daha verimli olacakları birimlere 
kaydırılması, 

-Mevcut iş tezgahlan arasında bulunan çok eski yıllardan kalma ağır, hantal, 
verimsiz ve çoğu hiç kullanılmayan tezgahların ihale ile piyasaya satılması, kalıntıların da 
hurdaya verilmesi. 
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SONUÇ: 

-Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜLOMSAŞ) 2006 yılı 
bilançosu ve 1.478.053,02 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

-Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) 2006 yılı bilançosu ve 
7.081.848,38 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

-Türkiye Demiryolu Makinalan Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜDEMSAŞ) 2006 
yılı bilançosu ve 27.201.113,11 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu ve 

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2006 
yılı bilançosu ve 503.652.696,11 Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

2005 2006 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 

I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 7.955.412 16.003.308 
B- Menkul Kıymetler 1.160.000 1.160.000 

1- Menkul Kıymetler Değer 
Düşüklüğü Karşıhğı(-) 

c- Ticari Alacaklar 635.718.589 627.346.538 923.701.193 914.231.841 
1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) (8.372.051) (9.469.351) 

D- Diğer Alacaklar 366.553.897 262.816.440 369.421.781 256.372.045 
1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (103.737.457) (113.049.736) 

E- Stoklar 107.324.524 116.742.915 146.721.884 166.001.224 
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2- Verilen Sipariş Avansları 9.418.390 19.279.340 

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onanm 
Maliyetleri 2.159.859 2.539.253 

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 15.915.060 19.743.688 

H- Diğer Dönen Varlıklar 94.077.083 201.382.965 
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.128.173.306 1.576.274.326 

II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 7.732.463 7.732.463 7.144.714 7.144.714 

1- Alacak Senetleri Reeskontu(-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 

B- Diğer Alacaklar 414.864.564 18.983 512.263.046 22.382 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (414.845.581) (512.240.664) 

C- Mali Duran Varlıklar 819.616.135 847.328.481 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer 

Düşüklüğü Karşıhğı(-) 
3- İştirakler 6.220.750 6.464.950 
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) (847.475) (957.050) 
5- İştirakler Sermaye Payları 

Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
6- Bağlı Ortaklıklar 845.430.526 873.008.247 
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye 

Taahhütleri(-) (31.187.665) (31.187.665) 
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
9- Diğer Mali Duran Varlıklar 

10- Diğer Mali Duran Varlıklar 
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

D- Maddi Duran Varlıklar 3.264.294.498 3.998.177.386 
1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 5.803.368.317 5.917.301.217 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) (3.192.684.635) (3.357.249.077) 
3- Yapılmakta Olan Yatınmlar 521.362.484 1.049.095.140 
4- Verilen Sipariş Avanslan 132.248.332 389.030.107 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.526 882.140 
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 1.844.175 3.236.885 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) (1.737.648) (2.354.745) 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2- Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3- Verilen Avanslar 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 
Gelir Tahakkukları 

H- Diğer Duran Varlıklar 1.786.184 1.786.184 
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 4.093.554.790 4.855.341.288 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 5.221.728.096 6.431.615.613 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

2005 2006 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

I-KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 810.583.296 978.374.081 
B- Ticari Borçlar 73.833.527 73.833.527 145.865.829 145.865.829 
1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

c- Diğer Borçlar 22.966.605 22.966.605 36.346.842 36.346.842 
1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 37.788.005 38.028.995 
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onanm Hakedişleri 
F- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 278.433.538 187.495.775 
G- Borç ve Gider Karşılığı 
1- Dönem Kan Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülük Karşılıkları 
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve 

Diğer Yükümlülükleri(-) 
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 
H- Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gider Tahakkuk. 71.548.392 62.439.623 
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.731.775 2.731.775 

KİSA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 1.297.885.140 1.451.282.920 

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 573.295.099 799.817.650 
B- Ticari Borçlar 957.634 957.634 1.534.825 1.534.825 
1- Borç Senetleri Reeskontu(-) 

c- Diğer Borçlar 
1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 75.841.715 92.088.671 

1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 75.841.715 92.088.671 
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR TOPLAMI 650.094.448 893.441.146 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 1.947.979.588 2.344.724.066 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 4.781.591.107 6.098.386.843 
1- Sermaye 6.000.000.000 8.000.000.000 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) (1.218.408.893) (1.901.613.157) 
3- Sermaye Oumlu Farkları 1.855.625.429 1.855.625.429 
B- Sermaye Yedekleri 
1- Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları 
3- M,D.V.Yeniden Değerleme Artışları 
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 
5- Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 8.686.869 
1- Yasal Yedekler 8.686.869 
2- Statü Yedekleri 8.686.869 8.686.869 
3- Olağanüstü Yedekler 
4- Diğer Kar Yedekleri 
5- Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zarar lan (-) (3.159.685.352) (3.372.154.896) 
F- Dönem Net Karı (Zararı) (212.469.544) (503.652.696) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.273.748.509 4.086.891.548 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 5.221.728.096 6.431.615.613 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

1.228.920.475,20 

1.228.920.475,20 
(1.553.651.336) 

1.405.967.114,19 

1.405.967.114,19 
(1.673.591.412) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

(324.730.861) (267.624.298) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

(181.449.572) (197.544.579) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

(506.180.433) (465.168.876) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

71.532.275,15 

(27.180.903) 
(181.355.238) 

60.334.487,95 

(25.475.897) 
(87.824.006) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

(643.184.298) (518.134.292) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

562.981.992,15 
(132.267.238) 

81.695.086,50 
(67.213.490) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

(212.469.544) (503.652.696) 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI 

A- BRÜT SATIŞLAR 
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

C- NET SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

BRÜT SATIŞ ZARARI 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET ZARARI 
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KÂRLAR 
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (-) 
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN ZARAR 

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM ZARARI 

K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET ZARARI (212.469.544) (503.652.696) 
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TÜLOMSAŞ 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif Hesaplar YTL. YTL. 
DONEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 97.236,03 136.315,80 
B-Menkul kıymetler 

1 - Men.kıy.değ.düş.karş.(-) 
C-Ticari alacaklar 16.033.876,43 15.297.891,07 2.903.427,84 2.100.860,63 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 735.985,36 802.567,21 

D-Diğer alacaklar 60.770,50 60.333,40 38.404,66 37.967,56 
1 -Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 437,10 437,10 

E-Stoklar 36.599.628,66 37.419.594,00 51.386.819,16 52.409.781,02 
1 - Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
2- Verilen sipariş avansları 819.965,34 1.022.961,86 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 326.319,13 375.148,14 
H-Diğer dönen varlıklar 2.151.161,23 6.101.779,05 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 55.352.534,86 61.161.852,20 
DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 579,17 579,17 579,17 579,17 

1 -Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı(-) 

B-Diger alacaklar 
1 - Alacak senetleri reeskontu(-) 
2-Şüpheli alacaklar karşıhğı(-) 

C-Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değ.düş.kar.(-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere sermaye taahhütleri 
5- İştirak sermaye pay değer düş.kar.(-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ort. sermaye taahhütleri(-) 
8- Bağlı ort.ser.pay değ.düş.kar.(-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran var. değ.düş.kar.(-) 
D-Maddi duran varlıklar 33.869.525,79 34.644.141,52 

1-Maddi duran varhklar(Brüt) 64.265.407,53 67.346.007,93 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 30.395.881,74 32.701.866,41 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 167.214,41 105.409,69 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar (Brüt) 502.188,60 561.227,78 
2- Birikmiş amortismanlar^) 334.974,19 455.818,09 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar(Brüt) 
2- Birikmiş tükenme paylan(-) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahak. 
H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 34.037.319,37 34.750.130,38 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 89.389.854,23 95.911.982,58 
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TÜLOMSAŞ 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif Hesaplar YTL. YTL. 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 11.734.691,54 11.734.691,54 19.590.561,07 19.590.561,07 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 201.337,04 201.337,04 141.619,71 141.619,71 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Ahnan avanslar 2.065.919,60 2.600.769,42 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 11.284.649,37 12.163.509,86 
G-Borç ve gider karşılıkları 3.688.016,71 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yükümlülük karş. 4.159.405,42 
2- Dön. karının peşin öd.vergi ve diğer yüküm(-) 471.388,71 
3- Kıdem tazminatı karşılığı 
4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 4.219.663,77 3.696.353,30 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 33.194.278,03 38.192.813,36 
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 2.180,00 2.180,00 1.720,00 1.720,00 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 379.857,23 425.857,23 

1 - Kıdem tazminatı karşılığı 
2- Diğer borç ve gider karşılıkları 379.857,23 425.857,23 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 382.037,23 427.577,23 
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 33.576.315,26 38.620.390,59 
III-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 53.812.334,73 53.812.334,73 

1 - Sermaye 85.000.000,00 85.000.000,00 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 31.187.665,27 31.187.665,27 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B-Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 
2- Hisse senedi iptal kararlan 
3- M.duran varlık yeniden değerleme artışlan 
4- İştirakler yeniden değerleme artışları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 100.060,22 
1 -Yasal yedekler 100.060,22 
2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 1.901.144,02 
E-Geçmiş yıllar zararları (-) 3.339.320,10 
F-Dönem net karı veya zararı 5.340.524,34 1.478.053,02 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 62.492.179,17 57.291.591,99 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 96.068.494,43 95.911.982,58 
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TÜLOMSAŞ 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki 
dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
A- Brüt satışlar 130.542.585,99 137.581.462,32 

B- Satış indirimleri(-) 

C- Net Satışlar 130.542.585,99 137.581.462,32 

D-Satışların maliyeti(-) 115.993.862,48 123.221.007,74 

Brüt satış kârı 14.548.723,51 14.360.454,58 

E- Faaliyet giderleri(-) 6.933.830,58 7.704.850,18 

Faaliyet kârı 7.614.892,93 6.655.604,40 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 
kârlar 3.204.529,17 2.319.982,13 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar -̂) 

1.783.348,23 2.107.779,47 

H- Finansman giderleri(-) 3.862.685,70 2.986.106,09 

Olağan kâr 5.173.388,17 3.881.700,97 

ı- Olağandışı gelir ve kârlar 7.726.736,83 845.521,57 

J- Olağandışı gider ve zararlar(-) 3.400.195,24 3.249.169,52 

Dönem kârı 9.499.929,76 1.478.053,02 

K-Dönem kân vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları(-) 4.159.405,42 -

Dönem net kân veya zararı 5.340.524,34 1.478.053,02 

- 9 3 1 -



TÜDEMSAŞ 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Aktif YTL YTL 
I- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır Değerler 972.064,72 686.266,49 
B- Menkul Kıymetler 

1- Menkul Kıym.Değ.Düş Karş.(-) 
C- Ticari Alacaklar 5.761.140,12 5.668.698,04 8.185.094,49 7.952.209,16 

1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 92.442,08 232.885,33 

D- Diğer Alacaklar 6.933,47 6.933,47 54.837,76 54.837,76 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

E- Stoklar 69.882.014,17 37.986.080,91 
1- Stok Değer Düşükl. Karşıl. (-) 
2- Verilen Sipariş Avansları 

F- Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Maliy. 
G- Gelecek Ayl. Ait Gid. Ve Gel. Tah. 306.450,59 372.996,45 
H- Diğer Dönen Varlıklar 7.726.716,33 9.730.877,36 

Toplam ( I ) 84.562.877,32 56.783.268,13 
II- DURAN VARLIKLAR 
A- Ticari Alacaklar 75.082,78 75.082,78 

1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B- Diğer Alacaklar 
1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C- Mali Duran Varlıklar 
1- Bağlı Menkul Kıymetler 
2- Bağlı Menk.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) 
3- İştirakler 
4- İştiraklere Serm.Taah. (-) 
5- İşt. Ser.Pay.Değ.Düş.Karş. (-) 
6- Bağlı Ortaklar 
7- Bağlı Ortakl. Ser.Taah. (-) 
8- Bağlı Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.K.(-) 
9- Diğer Mali Duran Varlıklar 
10-Diğ.Mali Dur.Varl.Değ.D.Kar.(-) 
D- Maddi Duran Varlıklar 19.648.242,28 19.962.988,61 
1- Maddi Duran Varlıklar 43.563.644,31 45.959.009,07 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 23.915.402,03 25.996.020,46 
3- Yapılmakta olan Yatırımlar 
4- Verilen Sipariş Avansları 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 148.450,33 128.992,33 
1- Maddi Olmayan Dur.Var.(Brüt) 257.445,95 277.955,48 
2- Birikmiş Amortismanlar (-) 108.995,62 148.963,15 
3- Verilen Avanslar 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
G- Gelecek Yıll. Ait Gid. Ve Gel. Tah 
H- Diğer Duran Varlıklar 

Toplam (II) 19.871.775,39 20.167.063,72 
Genel Toplam (I + II) 104.434.652,71 76.950.331,85 
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TÜDEMSAŞ 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Pasif 
YTL YTL 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 4.833.616,33 1.517.450,21 
B- Ticari Borçlar 39.016.316,45 47.142.802,11 

1 - Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 810.302,53 1 15.874,88 

1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 1.503.734,50 50.658,54 
E- Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Haked. 0,00 0,00 
F- Ödenecek Vergi ve Diğ. Yüküml. 15.971.628,97 8.101.264,62 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 

1- Dön. karı ver.ve Diğ.yas.yük.Kar. 
2- Dönem karının peşin ödenen 

Vergi ve diğer yükümlülükler 
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 

H- Gelecek Ayl.Ait Gelir ve Gid.Karş. 2.838.924,71 2.512.193,95 
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kayn. 

Toplam ( I ) 64.974.523,49 59.440.244,31 
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A- Mali Borçlar 
B- Ticari Borçlar 

1- Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1 - Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 817.458,58 1.109.852,01 

1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 817.458,58 1.109.852,01 

F- Gelecek Yıll.ait Gel.ve Gid.Tah. 972.556,14 
G- Diğer Uzun Vadeli Yab.Kaynakl. 

Toplam ( I I ) 817.458,58 6.068.530,01 
Yabancı Kaynaklar Toplamı 65.791.982,07 65.508.774,32 

III- ÖZ KAYNAKLAR 
A- Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 

1 - Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 
2- Ödenmemiş Sermaye (-) 

Sermaye Olumlu Farkları 
B- Sermaye Yedekleri 

1 - Hisse Senedi İhraç Primleri 
2- Hisse Senedi İptal Karları 
3- İştirakler Sermaye Olumlu Fark. 
4- Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 39.370,55 39.370,55 
1 - Yasal Yedekler 39.370,55 39.370,55 
2- Statü Yedekleri 

D- Geçmiş Yıllar Karlan 
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 23.978.080,01 41.396.699,91 
F- Dönem Net Karı (Zaran ) 17.418.619,90 27.201.113,11 

Toplam (III ) 38.642.670,64 11.441.557,53 Toplam (III ) 
104.434.652,71 76.950.331,85 
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TÜDEMSAŞ 2006 Yılı Gelir Tablosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 
A- Brüt satışlar 69.805.731,83 93.143.249,79 
B- Satış indirimleri ( - ) 
C- Net satışlar 69.805.731,83 93.143.249,79 
D- Satışların maliyeti ( - ) 91.674.249,59 109.278.218,54 

Brüt satış karı veya zararı (21.868.517,76) (16134968,75) 
E- Faaliyet giderleri ( - ) 6.731.507,68 7.230.149,25 

Faaliyet kan veya zaran (28.600.025,44) (23.365.118,-) 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve karlar 2.554.673,32 1.032.534,30 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider 

ve zararlar ( - ) 876.184,29 921.923,43 
H- Finansman giderleri ( - ) 2.863.617,04 2.365.519,16 

Olağan kar veya zarar (29.785.153,45) (25.620.026,29) 
İ- Olağan dışı gelir ve karlar 14.362.830,02 652.309,87 

J- Olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 1.996.296,47 2.233.396,69 
Dönem zaran 17.418.619,90 27.201.113.11 

K- Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları ( - ) 
Dönem net zaran 17.418.619,90 27.201.113.11 
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TÜVASAŞ 2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) önceki Dönem Cari Dönem 
YTL YTL 

1- DÖNEN VARLIKLAR 
A- Hazır değerler 332.658,63 101.110,54 

B- Menkul kıymetler 

1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-) 

C- Ticari alacaklar 9.054.679,20 

1- Alacak senet. Reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 65.046,47 41.178,70 

1- Alacak senet. Reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 28.119.374,45 47.288.486,10 

1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-) 

2- Verilen sipariş avanstan 235.227,74 4.363,10 

F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali. 

G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk. 359.200,63 386.263,10 

H- Diğer dönen varlıklar 7.309.151,76 10.875.755,19 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 36.185.431,94 67.747.472,83 

II- D U R A N VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 2.920,77 220,77 

1- Alacak senet. Reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 

1 - Alacak senet. Reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 

1- Bağlı menkul kıymetler 

2- Bağ.men.kıy.değ.dUş.karşı. (-) 

3- İştirakler 

4- İştiraklere sermaye taahhüdü 

S- tşLser.pay.değ.düş.karşılığı (-) 

6- Bağlı ortaklıklar 

7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü. 

8- Bağ.ortser.pay.değ.düş.kar. (-) 

9- Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğ.mali dur. var .değ.düş. kar. (-) 

D- Maddi duran varlıklar 48.335.698,53 46.952.720,72 

1 - Maddi döran varlıklar (brüt) 104.741.728,03 104.014.051,40 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 56.406.029,50 57.539.030,68 

3- Yapılmakta olan yatırımlar 477.700 

4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 801.842,71 831.535,39 

1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 1.254.071,57 1.442.485,16 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 452.228,86 610.949,78 

3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt) 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

3 - Verilen avanslar 

G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk. 

H- Diğer duran varlıklar 

1- Elden çıkarılacak hurdalar 

2-Stokdeğ.düş.karşılığı (-) 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 49.140.462,01 47.784.476,88 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 85.325.893,95 115.531.949,71 
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TÜVASAŞ 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari Dönem 
YTL YTL 

I-KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR 

A- Mali borçlar 996.000,00 2.796.051,20 

B- Ticari borçlar 33.374.019,07 46.034.375,91 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 572.557,03 3.098.805,66 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D- Alınan avanslar 

E- Yıl. yay. İnşa. Ve onanm hakediş. 

F- ödenecek vergi ve yükümlülükler 7.292.638,79 2.955.082,00 

G- Borç ve gider karşılıktan 1.340.036,66 

1 - Dönem kân vergi ve diğer yasal 1.340.036,66 

yükümlülük karşı. 

2- Dönem kân peşin ödenen vergi ve 

diğer yükümlülükleri (-) 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 

4- Diğer borç ve gider karşı. (-) 

H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid.tahakk. 2.697.006,58 937.961,78 

I- Diğer kısa vadeli yabana kaynaklar. 6.175,5 8.626,34 

KISA VADELt YAB. KAYNAK TOP. 46.278.433,18 55.830.902,89 

n-UZUN VADELt YABANCI KAYNAK. 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senet reeskontu (-) 

D- Alman avanslar 
E- Borç ve gider karşılıklan 425.998,88 585.351,73 

1- Kıdem tazminatı karşılığı 

2- Diğer borç ve gidere karşılıklan 425.998,88 585.351,73 

F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. lahakk. 

G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELt YAB.KAYNAK TOP. 425.998,88 585.351,73 

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMİ 46.704.432,06 56.416.254,62 

ni- ÖZ KAYNAKLAR 

A- Ödenmiş sermaye 140.935.020,10 80.000.000 

1- Sermaye 15.000.000 80.000.000 

2- Sermaye Hs. Enflas.Duz.Olum. Fark!. 125.935.020,10 

B- Sermaye yedekleri 

l- Hisse senedi ihraç primleri 

2- Hisse senedi iptal kararlan 

3- MDV yeniden oeğer artışları 

4- İştirakler yeniden değer artıştan 

5 Diğer sermaye yedekleri 

C- Kâr yedekleri 227.851,90 227.851,90 

1-Yasal yedekler 227.851,90 227.851,90 

2- Statü yedekleri 

3- Olağanüstü yedekler 

4- Diğer kâr yedekleri 

5- Diğer fonlar 

D- Geçmiş yıllar kârları 

E- Geçmiş yıllar zararlan (-) (111.192.362,87) (14.030.308,43) 

G- Dönem net kân (zaran) 8.650.952,76 (7.081.848,38) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 38.621.461,89 59.115.695,09 

PAStF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 85.325.893,95 115.531.949,71 
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TÜVASAŞ 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

98.735.491,36 

98.735.491,36 
86.104.713,43 

78.567.173,96 

78.567.173,96 
73.857.648,80 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

12.630.777,93 4.709.525,16 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

6.931.311,10 7.831.359,91 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

5.699.466,83 (3.121.834,75) 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

615.415,00 

452.168,88 
1.755.561 

582.501,67 

861.605,67 
449.50,46 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

4.107.152,29 (3.850.441,22) 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

8.137.575,86 
2.253.738,73 

1.985.893,00 
5.217.300,17 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

9.990.989,42 (7.081.848,38) 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 

1.340.036,66 _ 

A- Brüt satışlar 
Satış indirimleri ( - ) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kân veya zaran 

Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kân veya zararı 

F- Diğer faaliyetlerden doğan 
gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden doğan 
gider ve zararlar ( - ) 

H- Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr veya zarar 

1- Olağan dışı gelir veya kârlar 
J- Olağan dışı gider veya zarar 
Dönem kân (zaran) 
K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yük. Karşılığı ( - ) 
Dönem net kârı (zararı) 8.650.952,76 (7.081.848,38) 
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TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 52 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 05/11/2008 tarihli 4'üncü birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 

1- Kuruluş Kanunu: 

Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), o zamanki Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 15 hara ve inekhane ile 01.03.1950 tarih ve 
5433 sayılı Kanunla kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
birleştirilmesi suretiyle 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadi Kuruluştan Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bir kamu iktisadi kuruluşu 
olarak kurulmuştur. 60 sayılı KHK'yi değiştiren 2929 sayılı Kanun gereği 10.10.1983 
tarih ve 95 sayılı KHK yürürlüğe girmiştir. 

Haralann geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna, Devlet Üretme Çiftliklerinin geçmişi 
ise Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu bakımdan TİGEM, Türkiye'nin 
köklü kuruluşlanndan birini oluşturmaktadır. 

TİGEM, 60 sayılı KHK'nin yerine çıkanlan 2929 sayılı Kanun ve bu Kanunun 
yerine geçen 233 sayılı KHK'de de kamu iktisadi kuruluşu olarak yer almıştır. Ancak, 
233 sayılı KHK'nin 2'nci maddesinde yer alan kamu iktisadi kuruluşu tanımının, 
24.11.1994 tarihinde kabul edilen Özelleştirme Uygulamalannın Düzenlenmesine dair 
4046 sayılı Kanunla değiştirilmesi üzerine TİGEM Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİK) 
statüsünden çıkanlarak İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır. Teşekkülün 
yeni statüsüne göre hazırlanan ana statüsü de Yüksek Planlama Kurulu'nun 08.03.2000 
tarih ve 2000/T-l 1 sayılı karan ile onaylanmıştır. 

Bu düzenleme ile TİGEM'in faaliyetleri genelde kamu hizmeti niteliğinde 
olmasına rağmen iktisadi alanda ticari esaslara göre verimlilik ve kârlılık ilkeleri 
doğrultusunda faaliyetlerini yürütme zorunda olan bir teşebbüs haline getirilmiştir. Bu 
statüde faaliyetlerini yürütürken, uygulamada özellikle çiftçilerin tohumluk ve damızlık 
ihtiyaçlannı karşılamada önemli mali sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu görevinden dolayı 
mevzuattan gelen kârlılık esaslarını uygulayamamaktadır. 
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2- Teşekkülün amacı: 
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Ana Sözleşmesine göre TİGEM'in amacı; tarım ve tarıma dayalı sanayiin ihtiyacı 
olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek olarak yer almıştır. Kuruluşun faaliyet konulan; 

a) Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün 
kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile 
ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirir. 

b) İşletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte çiftçilerden 
alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurar, kurdurur, kurulanlara iştirak eder. 

c) Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konulannda araştırmalar yapar, 
yaptınr ve gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluştan ile işbirliği yapar. 

d) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konulan ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi 
örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı işbirliğine girer. 

e) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve 
hizmeti yurt içi ve yurt dışından temin eder. 

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve 
hizmeti temin eder, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirir. 

g) Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve 
tüzel kişilerden yer kiralar, kiraya verir. 

h) İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, 
sundurma ve benzeri binalann yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması 
için, işletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya verir. 

i) Faaliyet konulan ile ilgili üretim ve işletme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve 
yurt dışı özel ve tüzel kişi ve firmalarla işbirliği yapar, ortaklık kurar ve faaliyete 
geçmesini sağlar. 

j) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları 
yapar, bilgi ve teknolojiyi mer'i mevzuata göre satar ve satın alır. 

k) İşletme yönetimi, proje araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini 
yapar ve yaptınr. 

1) Çalışma konulan ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kurslan düzenler 
veya düzenletir. 

Olarak sayılmıştır. 

3- Toplu bilgiler: 

Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün; 2002-2006 yıllanna ait toplu bilgileri 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 



Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003(*) 2004 2005 2006 

Son İki 

yıl farkı 

Artış 
veya 

Azalış 
% 

Sermaye Bin YTL 125.000 175.000 235.000 300.000 300.000 - -

Ödenmiş sermaye Bin YTL 114.409 158.948 209.403 234.903 269.406 34.503 15 
Ûz kaynaklar Bin YTL 109.753 203.925 269.770 296.824 335.824 39.000 13 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 35.938 45.307 26.934 32.932 28.099 (4.833) (15) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL - - - - - - -
Finansman giderleri Bin YTL 1.019 60 111 - 290 290 -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 31.065 51.418 66.157 72.309 79.583 7.274 10 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 5.470 9.327 7.011 20.650 15.843 (4.807) (23) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 52 73 48 68 76 8 12 
İştiraklere ödenen sermaye YTL - 125 169 445 519 74 17 
İştirakler temettü geliri YTL - - - - . -
Tüm alım tutarı Bin YTL 51.009 49.878 69.006 77.940 74.463 (3.477) (4) 
Başlıca üretim miktarları: 
Hububat: 
- Buğday Bin ton 316 227 281 285 308 23 8 
- Arpa Bin ton 29 18 20 22 30 8 36 
Endüstri bitkileri: 
- Kütlü pamuk Ton 1.462 1.458 785 5.473 4.302 (1.171) (21) 
- Dane mısır Ton 24.413 31.031 25.149 27.199 23.813 (3.386) (12) 
- Ayçiçeği Ton 7.821 5.756 7.379 7.683 6.432 (1.251) (16) 
Yemeklik dane baklagiller: 
- Mercimek Ton 8.633 7.602 5.510 5.581 7.757 2.176 39 
Hayvansal üretim: 
- Buzağı Baş 6.833 7.034 7.160 7.162 7.065 (97) (2) 
- Kuzu Baş 45.704 48.655 41.280 47.644 57.763 10.119 21 
- Tay Baş 308 439 496 541 531 (10) (2) 
- Süt Ton 35.723 35.434 40.533 41.142 41.532 3S0 1 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Milyon YTL 204 271 297 324 346 22 7 
Toplam arazi varlığı Bin hektar 376 376 376 376 376 - -
Kültür altı arazi Bin hektar 314 314 316 316 308 (8) (3) 
Kültür dışı arazi Bin hektar 63 60 60 61 60 d) (2) 
Üretim verimliliği: 
- Buğday Kg /da 302 228 267 302 321 19 6 
- Arpa Kg /da 316 263 304 275 335 60 22 
Başlıca satış miktarları: 
Hububat: 
- Buğday (Tohumluk) Bin ton 71 88 160 127 144 17 13 
- Arpa (Tohumluk) Bin ton 4 10 16 14 17 3 21 
- Buğday (mahsûl) Bin ton 315 248 104 138 144 6 4 
- Arpa (mahsûl) Bin ton 19 34 6 - - - -
Endüstri bitkileri: 
- Pamuk Ton 1.561 1.676 1.128 2.733 2.055 (678) (25) 
- Mısır (ikinci ürün yemlik) Ton 21.230 22.946 19.715 4.456 16.568 12.112 272 
- Ayçiçeği Ton 7.138 6.835 7.305 7.648 6.385 (1.263) (17) 
Yemeklik dane baklagiller 
- Mercimek Ton 6.213 8.464 4.177 115 49 (66) (57) 
Hayvansal ürünler: 
- Damızlık sığır Baş 4.042 4.597 2.878 1.791 3.942 2.151 120 
- Damızlık koyun Baş 20.981 8.339 7.448 5.480 4.839 (641) (12) 
- Tay Baş 212 244 240 206 300 94 46 
- Süt Ton 38.211 35.434 40.874 38.348 38.827 479 1 
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Net satış tutarı Bin YTL 235.578 279.460 255.320 191.794 233.147 41.353 22 
Stoklar: 
- İlk madde ve malzeme Bin YTL 15.222 18.045 19.317 21.940 21.537 (403) (2) 
- Yarı mamuller Bin YTL 38.776 45.213 52.148 53.540 58.247 4.707 9 
- Mamuller Bin YTL 34.552 49.336 54.160 52.214 44.507 (7.707) (15) 
- Ticari mallar Bin YTL 83 57 42 2 2 - -
- Canlı stoklar Bin YTL 416 377 396 1.543 1.350 (193) (13) 
- Diğer stoklar Bin YTL 1.160 1.279 395 3.896 459 (3.437) (88) 

em ur (ortalama) Kişi 173 173 171 163 158 (5) (3) 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 941 897 846 801 770 (31) (4) 
işçi (Ortalama) Kişi 5.312 4.627 4.178 3.956 3.604 (352) (9) 
Personel için yapılan tüm giderler Milyon YTL 99,2 140,3 122,1 139,1 137,4 (2) (D 
Cari yıla ilişkin : 
- Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 3.526 4.156 4.659 4.871 5.059 188 4 
- Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.648 2.002 2.270 2.490 2.668 178 7 
- Sözleşmeliler için yapılan gider Bin YTL 12.987 15.261 16.720 17.730 18.909 1.179 7 
- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.150 1.188 1.647 1.845 2.046 201 11 
- işçiler için yapılan giderler Bin YTL 74.307 94.897 94.432 100.868 98.505 (2.363) (2) 
- İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.166 1.709 1.844 2.125 2.278 153 7 
Dönem kârına ilişkin vergi ve 
diğer yasal yükümlülükler Bin YTL - - - - - - -

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 12.147 669 552 390 745 355 91 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Milyon YTL 140 137 121 124 170 46 37 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Milyon YTL 134 131 113 117 165 48 41 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Milyon YTL 133 131 113 117 165 48 41 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 37 - - - - - -

Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 21 - 1,7 0,5 0,1 (0,4) (80) 
Ekonomik kârlılık % 17 - 1,2 0,5 1,3 0.8 160 
Zararlılık % - - - - - - -
Faaliyet kân veya zararı Milyon YTL 40,8 15,8 (4,2) 0.4) 3.6 13 144 
Dönem kârı Milyon YTL 22,7 4,5 3,4 1,6 4,5 3 187 
Bilanço zaran Milyon YTL (21,6) (689,2) (789,2) (787,6) (783,1) (5) -

(*) 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması nedeniyle 2003 yılında 
düzeltilmiş rakamlar alınmıştır. 
(*) 5083 sayılı kanun gereği geçmiş yıllar değerleri YTL'ye çevrilmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

1- Teşkilat yapısı: 
Genel Müdürlüğü Ankara'da bulunan Teşekkülün merkez teşkilatını; Yönetim 

Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği, Sivil Savunma Uzmanlığı, Özel Kalem Şube Müdürlüğü, 11 adet Daire 
Başkanlığı ile bunlara bağlı şube müdürlükleri oluşturmaktadır. 

Taşra teşkilatını ise, 2006 yılı sonu itibarıyla 24 adet işletme müdürlükleri teşkil 
etmiştir. Coğrafi konumları, ekolojileri ve üretim potansiyelleri itibariyle yüksek maliyetli 
yatırım projelerine ihtiyaç duyan ve rehabilite edilmeleri mümkün görülmeyen birkısım 
işletmelerin uzun süreli kiraya verilmesi konusunda Yüksek Planlama Kurulu karan 
istihsali talep edilmiş ve bu konuda 04.07.2003 tarih ve 2003/T-13 sayılı YPK kararı 
çıkmıştır. Söz konusu karar gereği, 2006 yılı sonuna kadar 12 işletme (Acıpayam, 
Çiçekdağı, Gelemen, Gökçeada, Göle, Hafik, İnanlı, Altındere, Kahramanmaraş, Manisa, 
Turunçgiller ve Kumkale) tamamen, 1 işletme (Boztepe) kısmen, 30 yıl olarak uzun süreli 
kiraya verilmiş, 1 işletme de (Kazova) yıllık kira bedeli ile 30 yıl süre ile kiralanan işletme 
arazisi ve tesislerini kullanmak üzere kurulan şirketin sermayesine %25 oranında 
Teşekkülün iştiraki sağlanmıştır. 
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Yalova'daki Atatürk İşletmesi de YPK kararı ile tasfiye edilmek suretiyle Hazine 
adına tescil edilerek Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş iken, 
bu işlemle ilgili olarak Tarım-İş Sendikası tarafından açılan dava sonucu ilgili mahkemece 
25.05.2006 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, 03.10.2006 
tarihinde bu işletme TİGEM tarafından devir alınmıştır. Bu nedenle, başlangıçta 37 olan 
taşradaki işletme sayısı, 2006 yılı sonu itibariyle 24'e düşmüştür. Ankara'da faaliyetini 
sürdüren Merkez İmalat ve İkmal İşletmesi de 2006 yılında YPK kararı ile kapatılmıştır. 

Teşekkülün gerek işletme sayısının azaltılması gerekse günün değişen koşullan 
paralelinde, hububat tohumluğu ve damızlık üretimi ana ekseninde daha fonksiyonel 
duruma getirilmesi için Genel Müdürlük merkez teşkilat yapısının yeniden gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, kiralama kapsamı dışında kalan işletmelerin kârlı ve verimli 
çalışabilmeleri hususunda, optimal büyüklükte arazi varlığı dikkate alınarak durumlarına 
en uygun olan bitkisel ve hayvancılık faaliyetlerinden birine ağırlık verilerek üretim 
yapılmasını sağlayacak şekilde özel ihtisas işletmelerine ayrılması ve birbirine çok yakın 
işletmelerin de alet, ekipman ve yönetimlerinin tek bir işletme müdürlüğü bünyesinde 
toplanması konulannda gerekli inceleme yapılmalıdır. 

2- Karar ve yürütme organı: 

Teşekkülün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim 
Kuruludur. Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organı ise Genel Müdürlüktür. 

233 sayılı KHK'ye göre Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 5 üyeden oluşmaktadır. 
Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Toplantının yapıldığı 09.01.2008 tarihinde, 
genel müdürlük görevinin yönetim kurulu üyesi olan bir genel müdür yardımcısı 
tarafından vekaleten yürütüldüğü görülmüştür. 

Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Teşekkülün Genel Müdür Yardımcısı olup, diğer 
2'si ilgili Bakanlığı, Pisi de Hazine Müsteşarlığını temsil etmektedirler. 

III. MALİ BÜNYE : 

TİGEM'in 2006 yılında mevcut 363,3 milyon YTL tutanndaki varlıklannın %63'ü 
oranında 228,3 milyon YTL'sını dönen, %37'si oranında 135,0 YTL'sını ise duran 
varlıklar oluşturmuştur. 

Maddi duran varlıkların oranı, geçmiş yıllarda arazi ve arsalann gerçek değerleri 
kayıtlı değerlerinin çok altında izlendiğinden daha da düşük iken, 2004 yılı sonunda 
enflasyon düzeltmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması ile gerçeği yansıtır duruma 
gelmiştir. Yine de, toplam varlıklar içerisindeki bağlı değerler ve maddi duran varlıklann 
oranı, tanm sanayi sektörü olarak düşünüldüğünde düşük düzeyde görülmektedir. 

Teşekkülün toplam kaynaklannın %92'sini öz kaynaklan oluşturmuştur. Bu 
durum, kuruluşta yabancı kaynak kullanımının düşük olduğunu göstermektedir. Ancak, 
tanm sektöründe paranın çevrilebilir hızının düşük olması ve stoklara fazla kaynak 
bağlanmasının doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

Teşekkülün özellikle yaz aylannda kısa vadeli finansman ihtiyacı doğmakta, 
uygulamada ise bu ihtiyaç Hazineden sermayeye mahsuben sağlanan kredilerle 
karşılanmaktadır. Çiftçilerin hububat tohumluğu ile damızlık ihtiyacını karşılayan 
TİGEM'in, bu önemli faaliyetlerinden dolayı özellikle sığır ve koyunculuk üretimleri 
kendi satış sonuçlarına zarar olarak yansımakta ise de, ülkenin tanmsal üretimini 
artırdığından genelde katma değerin artmasında etkili olmaktadır. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

1- Tedarik işleri: 

2006 ydında tamamı yurt içinden olmak üzere toplam 74,5 milyon YTL tutarında 
alım gerçekleşmiştir. Bu alımların yaklaşık %33'ü gübre, bitki ve hayvan ilaçlan ile 
kimyevi maddelerden oluşan yardımcı ilk maddeler teşkil etmiştir. Bunu, %28 oranı ile 
yedek parça ve çeşitli malzemeler, %26,7 oranı ile yakıt ve madeni yağlar takip etmiş 
olup, esas üretim ve yardımcı işletme ilk maddelerin payı ise %12,3 olmuştur. 

2006 yılında yapılan ithalat için 3 milyon YTL mal bedeli ödenmiş ve yaklaşık 134 
bin YTL sigorta, nakliye, banka ve gümrük masrafı yapılmıştır. 

Geçmiş yıllarda, TİGEM'in ithalatını genelde yatınm malzemeleri ile yedek parça 
alımları oluşturmuş iken, 2006 yılında sadece yatırım malzemesi oluşturmuştur. 

2006 yılına kadar kuruluşta, güvenlik hizmetleri dışında sulama, kanal temizliği, 
arazi tesviyesi, koyun çobanlığı, hayvan bakıcılığı, sağımı ve yemlenmesi ile hasat, 
tahmil-tahliye, başak çekimi ve benzer tanm işçilikleri hizmet alımı olarak yüklenici eliyle 
yapılmıştır. 2006 yılında ise özel güvenlik hizmetlerinin de ihale edildiği görülmektedir. 

2- Üretim ve maliyetler: 

TİGEM'in mülkiyetindeki toplam arazi varlığı 3.736 bin dekar olup, bu arazinin 
5,4 bin dekannı iştirak arazisi, 135 bin dekannı uzun süreli kiralamadaki arazi, 3.595,6 bin 
dekan da kendi kullandığı arazi teşkil etmektedir. 

Teşekkülün toplam arazi varlığının %84'ü kültüraltı, %16'sı da kültürdışı arazidir. 
İşletmelerin birçoğu başlangıçta kültürteknik yönünden problemli araziler üzerinde 
kurulmuştur. Yıllarca yapılan ıslah çalışmaları sonucunda söz konusu arazilerin önemli 
bölümü tarıma kazandırılmıştır. Ancak, arazi ıslahını sağlayan altyapı tesislerinin sürekli 
bakımı yapılmadığı takdirde bu arazilerin yeniden tanm dışı kalma riski her zaman 
mevcuttur. 

İşletmelerin büyük bir çoğunluğu iklim olarak yıllık 400 mm. yağış alan bölgelerde 
kurulmuş olup, bu işletmelerde sulama suyu kullanılmadan yağmur şartlarında tarım 
yapılmaktadır. Bu nedenle arazinin yansında hububat ekimi yapılırken diğer yansı da 
nadasa bırakılmaktadır. Hububat-nadas sistemine göre tanm yapılması geleneksel bir 
sistemdir. Teşekküle ait arazilerin yaklaşık %90'ı bu durumda olup ancak iki yılda bir 
mahsul alınmaktadır. 

TİGEM'in işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretim yapılmaktadır. Bitkisel 
üretim, işletmecilik yöntemleri kadar hava şartlan ve alt yapıdan da büyük ölçüde 
etkilenmektedir. Sulama alt yapısının yetersiz olduğu işletmelerde hububat üretimi yeterli 
yağış alınamadığı yıllarda önemli miktarlarda düşüşler göstermekte, iyi yağış alınan 
yıllarda ise üretim artmaktadır. Üretim miktarının artması, birim üretim maliyetlerini 
düşürmekte, miktann azalması ise birim maliyetleri artırmaktadır. 

Teşekkülün 2006 yılındaki belli başlı ürün çeşitlerine göre üretim miktarlan ile 
üretim verimlilikleri, raporumuzda yer verilen toplu bilgiler çizelgesinde gösterilmiştir. 
2006 yılında toplam 345,6 milyon YTL üretim gideri yapılmıştır. Üretim giderlerinin 53,9 
milyon YTL'si hayvansal üretimlerin maliyetine, 292,7 milyon YTL'si da bitkisel 
üretimin maliyetlerine ait olup, bitkisel üretim giderlerinin içerisinde 64,1 milyon YTL'lık 
başta buğday ve arpa olmak üzere çeşitli tohumluk üretim giderlerinin maliyeti de yer 
almaktadır. 2006 yılı bitkisel üretim giderlerinin 54,2 milyon YTL'sini gelecek yıla 
devreden toprak hazırlama ve ekim giderleri oluşturmuştur. 
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Teşekkülün işletmelerinde üretilen bitkisel ürünlerin çeşit sayısı çok fazladır. 
Toplam üretim içinde önemli paya sahip olan buğday, arpa, ayçiçeği ve kütlü pamuk yer 
almaktadır. 

Bitkisel üretimlerin miktarı fazla olduğundan, tüm üretim giderlerinin içerisindeki 
işçiliğin payı nispeten düşüktür. Ancak, hayvancılıkta bu oran ortalama; atçılıkta %32,8, 
sığırcılıkta %17,7, koyunculukta %19,0 çıkmaktadır. Hayvancılıkta işçilik giderlerinin 
payı geçen yıla göre önemli oranda düşürülmüştür. 

Hayvancılıkta üretim maliyetleri oldukça yüksek çıkmakta ve atçılık dışındaki tüm 
hayvancılığın satış sonuçlan da zararla sonuçlanmaktadır. Hayvancılıkta üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi için alınması gereken tedbirlerin başında, işletmelerdeki 
tesislerin teknolojik yenilenmesi ile iş gücünün azaltılması yanında boş kapasiteler 
doldurularak işçi başına düşen hayvan sayısının artırılması, gelmektedir. 

Diğer taraftan, maliyetleri olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelen çok çeşitli 
üretim yapılması yerine, işletmelerin özelliklerine göre en uygun olan bitkisel ve 
hayvancılık faaliyetlerinden birinde büyük ölçekli üretim yapılmasını sağlayacak şekilde 
özel ihtisas işletmeleri haline dönüştürülmesi ve üretimlerin tohumluk ve damızlık 
üzerinde yoğunlaşması, gerekmektedir. 

Ceylanpınar İşletmesi'nin faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyen hususlann 
başında İşletme arazisi içinde 25 ayrı yerde göçer halinde yaşayanlann durumu 
gelmektedir. İlçe Jandarma Komutanlığı ile TİGEM görevlilerince 20.10.2004 tarihinde 
tespit edilen kayıtlara göre, 273 aile ve toplam 1881 nüfusun işletme faaliyetlerine verdiği 
zararın önlenmesi için işletme arazisi içinde göçer olarak adlandınlan ailelerin, 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda getirilen sınırlamalara uyulmak koşuluyla 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazi dışında ve Bakanlar Kurulu karanyla 
belirlenecek uygun alanda, iskan edilmelerini hükme bağlayan 5543 sayılı İskan 
Kanununa geçici madde ekleyen 21.03.2007 tarih ve 5608 sayılı İskan Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bir an evvel uygulanmasına geçilmelidir. 

3- Pazarlama: 
TİGEM'in ana statüsü gereği üretmek ve dağıtmak zorunda olduğu tohumluk ve 

damızlık haricindeki bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlannda; piyasa konjonktürü, satış 
konusu malın ithal durumu, yurt içi tüketim gücü, satışa konu malın varsa diğer kuruluş 
veya kişilerin üretimleri ile fıyatlan, satışın zamanı, yeri, şekli, fıyat-maliyet ilişkileri, 
dikkate alınmaktadır. 

2006 yılında, 144.230 ton buğday, 17.166 ton arpa, 1.747 ton pamuk ve 23 ton da 
ayçiçeği tohumu satılmıştır. Aynı yıl toplam 233,1 milyon YTL'lık net satış hasılatı elde 
edilmiştir. Bu satış tutannın %77'si bitkisel ürün satışlarına, %21,8'i hayvansal ürün 
satışlarına, %1,2'si de sair satışların tutarına, aittir. Tüm satışlardan 3,6 milyon YTL 
faaliyet kân edilmiştir. Tüm bitkisel ürün satışlarından 15,1 milyon YTL kâr sağlanmasına 
karşılık, hayvancılıkta atçılığın 6,2 milyon YTL kârı dışında sığırcılık ve koyunculuğun 
fazla tutardaki zararları nedeniyle, hayvan ve hayan ürünlerinin satış sonuçları yaklaşık 12 
milyon YTL zararla sonuçlanmıştır. 

2006 yılında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Irak'taki 
hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında 900 baş dişi, 100 baş da 
erkek koyunun yurt dışına satışı yapılarak 717 bin YTL karşılığı döviz geliri sağlanmıştır. 

Son yıllarda tanm ve hayvancılıkla ilgili doğrudan gelir desteği ödemesi 
yapılmaktadır. Bu uygulamadan, çiftçilerin yanında tanmsal amaçlı kooperatifler ve 
şirketler de yararlandığı halde TİGEM yararlandırılmamaktadır. Bu durumun da kuruluşun 
satışlarına olumsuz etkisi olmuştur. 
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Bir kamu kuruluşu olmakla birlikte kamu hizmeti niteliği olmayan TİGEM, 
damızlık ve tohumluk üretim faaliyetlerinden dolayı yıllarca ülke çiftçisine önemli 
hizmetler vermiş, katma değerin artmasına olumlu katkılar sağlamış ve bu faaliyetlerinden 
dolayı da geçmiş yıllarda zaman zaman mali sıkıntılara girmiştir. 

4- Yatırımlar; 

Teşekkülün 2006 yılı projeli yatırım ödeneklerinin tutarı 9.500 bin YTL olup, 
9.343 bin YTL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kuruluşun yönetim 
kurulu kararlan ile aynlan projesiz yatırım ödeneği de 11.452 bin YTL olup, 6.500 bin 
YTL harcanmıştır. Projeli ve projesiz yatırım harcamalarının toplam tutarı 15.843 bin 
YTL olarak gerçekleşmiş ve ödeneklerine göre gerçekleşme oranı projeli yatırımlarda 
%98, projesiz yatırımlar dahil tümünde ise %76 olmuştur. 

5- İştirakler: 

TİGEM'in Kazova İşletmesinin arazi ve tesislerini kullanmak üzere 600 bin YTL 
sermaye ile kurulan Kazova Vasfı Diren Tanm İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. yıllık 
90.000 ABD Doları kira bedeli ile 30 yıl süre ile kiralanmıştır. Bu şirketin sermayesinin 
%25'i oranındaki kısmına Teşekkülce iştirak edilmiş olup, YPK'nun 24.12.1999 tarih ve 
1999/T-46 sayılı kararı uyannca TİGEM'in sermaye taahhüdünün kira alacağını Şirkete 
temlik etmek suretiyle ödenmesi öngörülmüştür. 

24.03.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2.086.236,27 YTL 
dönem zaran ile kapanan Şirketin 2006 yılı bilançosu ve yönetim kurulu ibra edilmiş, ana 
statüde değişiklik yapılarak Şirketin sermayesinin 2.000.000,- YTL'den 7.000.000,-
YTL'ye çıkanlması kabul edilmiştir. Buna göre, Şirketteki TİGEM'in iştiraki 1.750.000,-
YTL olmak üzere %25 pay oranı korunmuştur. 

TİGEM'in diğer bir iştiraki de, Türkiye-Libya Ortak Tanm ve Hayvancılık A.Ş. de 
bulunmaktadır. Bu şirkete iştirak ise, adı geçen Şirketin TÜRKŞEKER'e ait olan 
hisselerinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi sürecinde iken, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 01.11.2004 tarih ve 2004/106 sayılı karan ile ve 4046 sayılı Kanunun 2'nci 
maddesinin (i) bendi çerçevesince, TİGEM'in talebi olmadan iştirak edindirilmiştir. 

Şirketin tüm sermayesinin %49,70'ine isabet eden Özelleştirme İdaresine ait 
6.670.237,- YTL tutanndaki hisseleri TİGEM'e bedelsiz olarak devredildiğinden, 
Kuruluşça sermaye payından ayrıca ödeme yapılmamıştır. 

Şirketin 10.08.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 
Şirketin iki ülke menfaatlerine uygun olarak hiçbir çalışma yapamadığı ve zarar ettiği 
gerekçesi ile, Türk tarafının talebi üzerine Şirketin 10.08.2006 tarihi itibarıyla tasfiyesine 
karar verilmiştir. Şirketin tasfiyesiyle ilgili olarak, TİGEM'in yazılı girişimi üzerine 233 
sayılı KHK'nin 38'inci maddesi gereğince 01.12.2006 tarih ve 2006/T-34 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu kararı çıkmıştır. 10.08.2006 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
Şirketin tasfiye memurluklanna atama yapıldığından tasfiye işlemleri devam etmektedir. 

V. ÖNERİLER : 
Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Yalova'daki Atatürk İşletmesiyle ilgili olarak; 

-Kuruluşa ait 30.404 m 2 alanda bulunan tesislerin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 
devredilmesinden sonra bazı kişilerce işgal edilmesi durumunun halen devam etmesi ve 
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yargı karan doğrultusunda işletmenin TİGEM'e devredilmesinden sonra işletme 
müdürlüğünün idare binası ile lokalinin Yalova Belediyesince kullanmasının hiçbir hukuki 
dayanağı bulunmadığından, bu yerlerin boşatılması için yasal yollara başvurulması, 

-Atatürk İşletmesiyle ilgili işletmecilik faaliyetlerinin ve her türlü uygulamanın, 
14.03.2005 tarih ve 2005/T-3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu karannm yürütülmesinin 
durdurulmasına neden olan yargı karannda yer alan gerekçelere uygun şekilde 
yürütülmesi, 

2- Ceylanpınar İşletmesiyle ilgili olarak ; 

- 2006 yılında, İşletmeye ait ve tapuya kayıtlı 182 numaralı tanm arazisi parsel 
üzerine Gellegöç göçerleri tarafından dikilen elektrik direklerinin kaldırılması için yapılan 
girişimlerin sürdürülmesi, 

- Önceleri çadırlarda yaşayan göçerlerin İşletme arazisi üzerinde konutlar yaparak 
yerleşik düzene geçmelerinde, yerleşim birimlerine kaçak elektrik götürürken işletme 
arazilerini kullanmalannda; işgal ve tecavüzün tespiti, dava açma, yargı ve idari karar 
sonuçlarını takip etme, gibi kuruluşun yapmış olduğu ve yapması gereken tüm işlemler 
Genel Müdürlükçe incelettirilerek, göçerlerle ilgili olarak belirtilen ve gelinen son duruma 
neden olan hususlann tespit edilmesi, 

- İşletme arazisi içinde göçer olarak adlandırılan ailelerin, 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda getirilen sınırlamalara uyulmak koşuluyla 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait arazi dışında ve Bakanlar Kurulu kararıyla 
belirlenecek uygun alanda, iskan edilmelerini hükme bağlayan 5543 sayılı İskan 
Kanununa geçici madde ekleyen 21.03.2007 tarih ve 5608 sayılı İskan Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bir an evvel uygulanmasına geçilmesi hususunda 
ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması, 

3- Teşekküle bağlı işletmelerde bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin 
artırılabilmesi için; 

-Sulama potansiyeli olan işletmelerde sulama yatırımlarının bir an önce 
gerçekleştirilmesi ve Yatırım Programlan hazırlanırken su tasarrufu sağlayan projelere 
öncelik verilmesi, 

- Halen sulu tarım yapılan işletmelerde ise gerek toprağın korunması gerekse 
mevcut su kaynağından daha fazla fayda sağlanması için, cazibe sulama sisteminden 
vazgeçilerek üretim faaliyetinin durumuna göre yağmurlama veya damla sulama sistemine 
geçilmesi, 

- Son yıllarda küresel ısınma sebebiyle Orta Anadolu Bölgesi'nde başlayan 
çölleşme sürecinin hızlandığı görülmekte olup, bu tehlikeli doğa olayının olumsuz 
sonuçlarını önlemek amacıyla Teşekkülün Orta Anadolu Bölgesi'nde yer alan Konuklar, 
Gözlü, Altınova ve Polatlı işletmelerinde toprak işleme sayısının azaltılması, bir plan 
çerçevesinde bölgede hızlı yetişen ağaç türleri ile ağaçlandırma faaliyetlerine hız 
verilmesi, işletme arazilerinde önceki yıllarda tesis edilen rüzgar perdelerindeki kuruyan 
ağaçların temizlenerek yerlerine yenilerinin dikilmesi ve yeni rüzgar perdeleri tesis 
edilerek bölge çiftçilerine önderlik edilmesi, 

4- Teşekküle bağlı işletmelerde hayvancılık faaliyetlerinin zarardan kurtarılması 
için; 

- İşletmelerdeki ana kadrolann yükseltilerek hayvan sayısı bakımından optimal 
ekonomik büyüklüğe kavuşturulması, damızlık taleplerini karşılayacak seviyede damızlık 
yetiştirilmesine özen gösterilmesi, 
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- İşletmelerde işgücü ve zamandan tasarruf sağlamak, verimliliği artırmak amacıyla 
ihtiyaç duyulan ahır ve sağım tesislerinin yenilenmesi, 

- Süt inekçiliği yapılan işletmelerde sağmal oranının mutlaka % 78-82 aralığının 
üstüne çıkarılması, yemlemede ferdi ve grup yemlemesi yapılarak israfın önlenmesi, 

- Hayvancılık faaliyeti gösteren işletmelerde kaba yemin sağlıklı bir şekilde 
muhafazası ve zayiatın önlenmesi için gerekli olan sundurmaların yapılması, 

5- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ : 

Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı bilançosu ve 4.497.301,36 Yeni 
Türk Lirası dönem kânyla kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem 
YTL YTL 

1- DÖNEN VARLIKLAR : 
A- Hazır Değerler 36.639.873,32 38.307.955,91 
B- Menkul Kıymetler 6.240.000,00 3.400.000,00 

1-Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 18.480.114,67 27.608.131,77 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

D- Diğer alacaklar 9.323.478,55 9.323.478,55 28.431.642,52 28.431.642,52 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 

E- Stoklar 133.135.056,23 126.034.418,16 126.101.421,09 
1-Stok değer düş kari (-) 
2-Verilen sipariş avans 44.724,56 67.002,93 

F- Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
G- Gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 789.911,29 1.168.340,41 
H- Diğer dönen varlıklar 14.230.279,75 3.906.996,15 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 218.838.713,81 228.924.487,85 
II- DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 264.703,29 202.761,07 266.888,47 204.946,25 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 61.942,22 61.942,22 

B- Diğer alacaklar 328.351,68 325.218,25 370.107,00 366.973,57 
1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar. (-) 3.133,43 3.133,43 

C- Mali duran varlıklar 444.603,53 519.187,67 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar.(-) 
3-lştirakler 7.189.424,67 7.189.424,67 
4 iştiraklere ser.tah.(-) (6.744.821,14) 6.670.237,00 
5-lştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğerdüş.kar.(-

i 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali duran varlıklar 

Değer düş.kar. (-) 
D- Maddi duran varlıklar 72.309.029,06 79.583.002,16 

1-Maddi duran varlık (brüt) 118.755.318,27 135.513.776,54 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (59.601.485,58) (69.398.232,16) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 9.968.368,68 12.866.516,92 
4-Verilen sipariş avansları 3.186.827,69 600.940,86 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 
3-Verilen avanslar 

F- özel tükenmeye tabi varlıklar 3.493.178,98 4.252.122,95 
1-Özel tük.tab.var.(brüt) 6.928.721,07 7.917.605,87 
2-Birikmiş tük.paylan (-) (3.435.542,09) (3.665.482,92) 
3-Verilen avanslar 

G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tana. 

H- Diğer duran varlıklar 34.141.792,08 50.071.894,74 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 110.916.582,97 134.998.127,34 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 329.755.296,78 363.922.615,19 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Bilançosu 

P a s i f ( K a y n a k l a r ) Öncek i d ö n e m 
Y T L 

Cari d ö n e m 
Y T L 

1 -
K ISA V A D E L İ Y A B A N C I 
K A Y N A K L A R : 
A - Mal i borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C - Diğer Borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D- A l ınan Avans la r 

Yı l lara yaygın inş.ve onar ım 
E- hakedişler i 

ö d e n e c e k vergi v e 
F- yükümlülükler 
G - Borç v e gider karşıl ıkları 

1 - D ö n e m k â n v e diğer yasal 
yük.karşıl ıkları 

2 - D ö n e m kâr ın ın peşin öd.vergi 
v e diğer yükümlülükler (-) 

3 - K ı d e m tazminat ı karşılığı 
4 -D iğer borç v e gid.karşılıkları 

H- G e l e c e k ay lara ait gelirler ve 
gider tahakkuklar ı 
Diğer k ısa vadel i yabanc ı 

I- kaynaklar 

170.320,16 
13.079.055,40 

1.836.915,55 

53.569,84 

11.887.765,99 

4.341.154,46 

1 9 5 . 5 2 3 3 
6.092.269,78 

567.794,65 

450.304,06 

16.592.461,95 

2.557.509,01 
K I S A V A D . Y A B A N C I K A Y N . 
T O P L A M I 31.371.721,11 26.459.696,42 

I I -
U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I 
K A Y N A K L A R : 
A - Mal i borçlar 
B- Ticari borçlar 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
C- Diğer Borçlar 

1 -Diğer borç sened i reeskontu 
(-) 

D- A l ınan Avans la r 
E- Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat karşılıkları 
2 -D iğer borç v e giderler karşl. 

F- G e l e c e k yı l lara ait gelirler v e 
gider tahakkuklar ı 
Diğer uzun vadeli yabancı 

G - kaynaklar 

1.549.634,29 
3.130,62 

7.118,07 

1.613.067,16 
3.130,62 

22.950,04 

U Z U N V A D . Y A B A N C I KAY. 
T O P L A M I 1.559.882,98 1.639.147,82 

II I- Ö Z K A Y N A K L A R 
A- Ö d e n m i ş s e r m a y e 

1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 

B- S e r m a y e yedekler i 
1-Hisse sened i ihraç primler 
2 -H isse s e n e d i iptal kârları 
3 -M .D .V .Yen .değ .a r t ı ş la r ı 
4- lşt irakler yen.değ.art ış ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C - Kâr yedekler i 
1-Yasal yedek le r 
2 -Statü yedekler i 
3 -Olağanüstü yedek ler 
4 -D iğer kâr yedekler i 
5 -Öze l fonlar 

D- G e ç m i ş yıllar kârları 
E- G e ç m i ş yıllar zarar lar ı (-) 
F- D ö n e m net kârı (zarar ı ) 

1.133.822.389,29 
300.000.000,00 

65.096.700,77 

1.068.725.688,52 

15.711.405,01 

(789.166.217,83) 
1.552.816,99 

833.822.389,29 
300.000.000,00 
(30.593.923,87) 

1.103.228.465,42 

15.711.405,01 

(787.613.400,84) 
4.497.301,36 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 296.823.692,69 335.823.770,95 

P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) 
T O P L A M I 329.755.296,78 363.922.615,19 
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T a r ı m İş l e tmeler i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 

2 0 0 6 Yıl ı G e l i r T a b l o s u 

Gelirler ve giderler Önceki dönem Cari dönem Gelirler ve giderler 
YTL YTL 

A- Brüt satışlar 191.871.305,03 233.147.514,06 
B- Satış indirimleri (-) (76.995,34) (593,47) 

C- Net satışlar 191.794.309,69 233.146.920.59 
D- Satışların maliyeti (-) 142.949.499,34 (165.455.363,8) 

Brüt satış kârı 48.844.810,35 67.691.556,79 

E- Faaliyet giderleri (-) (58.294.215,09) (64.105.915,72) 
Faaliyet kârı veya zararı (9.449.404,74) 3.585.641,07 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârlar 12.062.572,43 15.594.446,77 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) (4.143.614,91) (1.546.239,21) 

H- Finansman giderleri (-) - -
Olağan kar ve zarar (1.530.447,22) 17.343.812,63 

1- Olağandışı gelir ve kârlar 22.343.194,40 5.162.096,59 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) (19.259.930,19) (18.008.607,86) 

Dönem kar 1.552.816,99 4.497.301,36 

K- Dönem kârı vergi ve diğer 

yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net karı 1.552.816,99 4.497.301,36 
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SAYI: 53 
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 08/05/2008 tarihli 18'inci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 
Atatürk Orman Çiftliği 25.05.1925 tarihinde Atatürk tarafından kurulmuştur. 

Çiftliğin kuruluş amacı; yeni başkent Ankara ve çevresini ağaçlandırmak, yeşillendirmek, 
modern tanm ve işletmecilik tekniklerini uygulayarak çevre çiftçilerine önderlik ve 
öğreticilik yapmak olarak belirlenmiştir. 

11.06.1937 tarihine kadar Atatürk'ün kişisel mülkü olarak işletilen Çiftlik bu tarihte 
Atatürk tarafından Hazineye, dolayısıyla Türk milletine bağışlanmıştır. Yüce Atatürk'ün 
aynı tarihli bağış mektubunda da ayrıntılarıyla belirtildiği gibi, Çiftliğin kuruluş yılından 
Hazineye intikaline kadar geçen süre zarfında, ıslahı çok zor olarak nitelenen arazide çok 
önemli ve olumlu çalışmalar yapılmış, tarım ve hayvancılık ürünleri, ziraat sanatları 
ürünleri üretiminde en yeni tanm ve işletmecilik teknikleri uygulanmış, örnek tesislerde 
çevre çiftçileri eğitilmiş ve aynca geniş bir alan ağaçlandırılıp düzenlenerek herkesin 
yararlanabileceği bir mesire yeri durumuna getirilmiştir. 

Daha sonra Atatürk Orman Çiftliği, 13.01.1938 tarihinde, 3308 sayılı kanunla 
kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na bağlanmıştır. 28.02.1950 tarihine kadar 13 
yıla yakın bir süre zarfında adı geçen Kurum tarafından işletilen Çiftlik, 01.03.1950 
tarihinde, Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesine alınmış ve kısa bir süre sonra da 24.03.1950 
tarih ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile "Atatürk 
Orman Çiftliği" adı altında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz bir 
kuruluş haline getirilerek taşıdığı önem ve özellik göz önüne alınarak yeni bir statüye 
kavuşturulmuştur. Kuruluş halen bu statüde çalışmalannı sürdürmektedir. 

AOÇ Müdürlüğü'nün son beş yıllık faaliyetine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Artış 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003(*) 2004 2005 2006 Son iki 
yıl farkı 

veya 
azalış 

% 

Sermaye YTL 500 500 500 500 500 - -
Ödenmiş Sermaye YTL 500 500 500 500 500 - -
Öz kaynaklar Bin YTL 4.768 29.402 37.914 39.892 44.707 4.815 12 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 1.964 2.470 3.738 2.435 3.460 1.025 42 
Finansman giderleri Bin YTL - - - - - -
Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin YTL 1.374 42.584 46.822 48.093 48.298 205 0,4 
Maddi duran varlıklar birikmiş amor. Bin YTL 354 18.856 21.892 27.755 26.747 (1.008) (4) 

Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin YTL 493 431 1.702 1.180 149 (1.031) (87) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 28 22 77 49 17 (32) (65) 
İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 14.000 14.000 101.652 101.652 101.652 - -
İştirakler temettü geliri YTL 8.725 3.586 91.313 161 205 44 27 
Tüm alım tutan Bin TL 10.890 12.751 16.222 16.568 15.357 (1.211) (7) 
Başlıca üretim miktarları : 
-Arpa Ton 1.292 999 527 949 357 (592) (62) 
-Buğday Ton 291 313 513 235 176 (59) (25) 
-Pastörize süt Bin litre 9.739 8.955 8.775 7.820 6.637 (1.183) (15) 
-Yoğurt Ton 3.403 3.038 3.506 3.570 3.377 (193) (5) 
-Ayran Bin litre 635 578 654 688 771 83 12 
-Dondurma Ton 405 426 494 491 536 45 9 
-Şarap Bin litre 15,8 11,2 91 25 (25) (100) 
-Meyve suları Bin litre 119 154 187 937 1.889 952 102 

Arazi varlığı Dekar 33.487 33.487 33.393 33.351 33.351 - -
Ekim alanı Dekar 7.034 9.391 7.045 6.790 (6.790) (100) 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin TL 13.709 17.841 21.368 28.358 25.370 (2.988) (11) 
Üretim kapasitesi: 
-Çiğ süt işleme Bin litre 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 - -
-Şarap Bin litre 800 800 1.410 800 800 - -
-Meyve suları Bin litre 100 100 100 100 100 - -
Kapasiteden yararlanma oranı: 
-Çiğ süt işleme % 66 61 69 62 42 (20) (32) 
-Şarap % 6 2,3 11 13 (13) (100) 
-Meyve sulan % 119 154 118 94 188 94 100 

Üretim verimliliği: 
-Arpa Kg/da 271 196 219 229 172 (57) (25) 
-Buğday Kg/da 257 113 164 231 176 (55) (24) 

Başlıca satış miktarı: 
-Arpa Ton 2164 1.206 380 919 10 (909) (99) 
-Buğday Ton 228 580 506 46 183 137 298 
-Pastörize süt Bin litre 9.736 8.636 8.482 7.553 6.484 (1.069) (14) 
-Yoğurt Ton 3.396 3.000 3.480 3.462 3.306 (156) (5) 
-Ayran Bin litre 633 575 651 686 771 85 12 
-Şarap Bin litre 100 75 90 29 7 (22) (76) 
-Meyve sulan Bin litre 89 136 114 573 1.629 1.056 184 
-Bal Ton 217 218 250 368 326 (42) (11) 
-Dondurma Ton 405 425 493 489 536 47 10 

Net satışlar Bin YTL 15.941 18.122 23.461 27.764 27.459 (305) 0) 
Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme Bin YTL 1.939 2.580 3.449 4.569 4.460 (109) (2) 
-Yarı mamuller Bin YTL - 577 591 1.085 494 84 
-Mamuller Bin YTL 779 963 1.538 2.276 2.195 (81) (4) 
-Ticari mallar Bin YTL 42 69 111 154 152 (2) (D 
-Diğer stoklar Bin YTL 28 49 36 254 58 (196) (77) 
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Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003(*) 2004 2005 2006 Son iki 
yıl farkı 

Artış 
veya 
azalış 

% 

Memur (ortalama) Kişi 79 78 78 75 74 (D ( 0 
İşçi (ortalama) Kişi 381 366 342 329 328 (1) (0,3) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 5.585 6.822 7.593 7.700 8.484 784 10 
Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 849 1.037 1.183 1.336 1.452 116 9 
-Memur başına aylık ortalama gider Bin YTL 893 1.108 1.264 1.484 1.635 151 10 
-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 4.737 5.340 5.976 6.371 7.032 661 10 
-İşçi başına aylık ortalama gider Bin YTL 1.036 1.216 1.361 1.614 1.787 173 11 

Dönem kânna ilişkin vergi ve diğer 
yasal yükümlülükler Bin YTL 610 802 950 1.048 1408 360 34 
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 2.250 3.124 2.568 2.725 4.793 2.068 76 
GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 5.560 4.348 7.266 8.863 7.646 (1.217) (14) 
GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 6.442 5.149 8.884 10.540 11.442 902 9 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 6.442 5.149 8.884 10.540 11.442 902 9 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 6 -
Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 71 9,8 9,6 8,6 13,6 5 58 
Ekonomik kârlılık % 51 9,2 8,9 7,1 12,7 6 79 
Zararlılık % - -
Faaliyet kân veya zararı Bin YTL 265 (2.448) (2.526) 2.645 443 (2.202) (83) 
Dönem kârı Bin YTL 3.368 2.895 3.653 3.025 6.071 3.046 101 
Bilanço kârı Bin YTL 4.206 5.930 8.161 9.463 13.783 4.320 46 

(*) 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulması nedeniyle 2003 yılında düzeltilmiş rakamlar alınmıştır. 

(*) 5083 sayılı Kanuna uygun olarak, geçmiş yıllar değerleri YTL'ye çevrilmiştir 

Ulu önder Atatürk'ün ülkenin çeşitli bölgelerinde 150 bin dekar arazi üzerinde tesis 
ederek, 1937 yılında yazmış olduğu bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en 
büyüğünü teşkil eden AOÇ, bağışlandığı tarihlerde yaklaşık 55 bin dekar iken, çeşitli 
tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülerek 2006 yılsonu itibarıyla 
33.351 dekara gerilemiştir. AOÇ 1938 yılında 3308 sayılı kanunla kurulan "Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu"na bağlanmış olup, söz konusu kurumun uhdesinde kaldığı 12 yıllık 
süre içinde, kurumun İdare Meclisi kararlarıyla çiftliğin, 7.422 dekar arazisinin çeşitli 
kuruluşlara devredildiği tespit edilmiştir. 

5659 sayılı kanunla AOÇ arazilerinin korunmasının amaçlanmasına karşın, 
özellikle 1950-1960 yılları olmak üzere bugüne kadar çeşitli tarihlerde çıkarılan özel 
kanunlarla 14.697 dekar arazinin daha kamu ve özel kuruluşlara devir ve satışının 
sağlandığı görülmektedir. 

24 Mart 1950 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren AOÇ Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununun yeniden düzenlenerek uygulamaya konulması hususu bu güne kadar 
gerçekleştirilememiş, yeni yasa paralelinde güncelliğini yitirmiş olduğundan uygulama 
imkânı olmayan yönetmeliklerin günün şartlarına göre, yeniden hazırlanarak, uygulama 
safhasına getirilmesi de mümkün olamamıştır. AOÇ Müdürlüğünün faaliyetlerinin 1950 
yılında kabul edilmiş bir kanunla yürütülmesinde yaşanan sıkıntıların aşılması için yasa ve 
yönetmeliklerin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve AOÇ Müdürlüğünün görev 
ve faaliyet konularının yeniden belirlenmesi, teşkilat yapısı ve kadrolarının buna göre 
oluşturularak, ilgili mevzuat boşluğunun bir an önce giderilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 
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AOÇ gerek Büyük Atatürk'ün bağış mektubu gerekse Kuruluş Kanunu ile 
kendisine tevdi edilen faaliyetleri yürütürken ihtiyacı olan finansman, mal ve hizmet 
satışları yanında mülkiyetinde olan gayrimenkullerin kiraya verilmesi suretiyle sağladığı 
kira gelirlerinde karşılanmaktadır. Ancak bu durum kiracılarla yaşanan önemli sorunları da 
beraberinde getirmektedir. Bu konuda Müdürlüğün önünü alamadığı sorunların başında 
kiracıların kiraladığı açık ve kapalı alanları sürekli genişletme eğilimleri ve Müdürlük 
aleyhine haksız kazanç sağlama girişimleridir. Geçmiş yıllarda kiracıların bu tarz 
girişimlerinin yakından izlenerek zamanında tedbir alınmaması sonucu yaygınlaştığı ve 
müeyyidesiz bırakıldığı görülmektedir. Müdürlüğün gayrimenkullerine bu tür tecavüzlerin 
önlenmesi ve gerekli müdahalelerin zamanında yapılması için kiralık alanların yüzölçümü 
ve mevcut durumlarını gösteren ve sözleşme ekini teşkil eden parafe edilmiş kroki ve 
planlarının kiracılara teslim edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konularla ilgili olarak 
geçmiş dönemlerde Kuruluşu devamlı olarak uğraştıran kiracı ve işletmecilere AOÇ 
yönetiminin kesin ve tutarlı tavır almaması, kesinleşen yargı kararlarına karşın davaların 
kuruluş lehine sonuçlandığı bir aşamadan sonra bu kararların uygulanması yerine karşılıklı 
anlaşma zemini aranması, vb. gibi benzer durumlar karşısında farklı uygulamalar 
yapılması, sorunların giderek büyümesinin önemli nedenlerini teşkil etmiştir. Müdürlüğün 
kiralık yerlerle ilgili sorunlarının çözülmesi hususunda yapılan girişimler ve alınan 
mahkeme kararlarına karşın, yıllarca devam ederek AOÇ'nin handikabı haline gelen 
tecavüz, tahliye ve kira alacağı sorunlarının bir an önce sonuca ulaştırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

AOÇ arazileri; T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararı ile l'inci derece SİT alanı ilan 
edilmiş olup; bu alanlarda önceden süregelen bağ ve bahçe çalışmalarının dışında yeni bir 
faaliyetin yapılması mümkün görülmemektedir. Son yıllarda başkent Ankara'nın metropol 
alanları tahminlerin üzerinde büyüme göstererek, nüfusu 4 milyonu aşmış bulunmaktadır. 
Bu durum beraberinde birtakım çevre sorunları ve ihtiyaçlarını da getirmiş, ekolojik 
yapının yaşanabilir halde tutulabilmesi için geniş orman alanlarına ve halkın sağlıklı bir 
ortamda yaşayabilmesi için geniş rekreasyon alanlarına ihtiyacı olup; bu anlamda AOÇ 
arazilerinin ormanlık ve yeşil alan gereksinmesinin karşılanmasında hayati bir önemi haiz 
olduğu ve 2003 yılından itibaren bu amaçla kuruluş çalışmaları başlatılan 80. yıl hatıra 
ormanının çok önemli bir başlangıç olduğu ifade edilebilir. 

Diğer taraftan, 08.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5524 sayılı Kanun 
ile, 5659 sayılı AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanununa bir ek madde eklenmiştir. 

Ek maddede özetle; AOÇ dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı'nm uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili mer'i 
mevzuat uyannca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun 
her türlü imar planlarını yapmaya ve yaptırmaya yetkili kılındığı, üçüncü şahıslarla AOÇ 
arasındaki ihtilaflann çözümü için imar planlannın uygulanmasında sınırları dolayısıyla 
müstakil ada ve parsel yapılamayan AOÇ'ne ait araziler, imar uygulamalannda bütünlük 
sağlanması açısından mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına 
sebebiyet vermemek kaydıyla, hukuki ihtilaflann olduğu plan bölgesindeki ada ve 
parsellerde toplanabileceği, yine Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 'nın uygun görüşü ile imar 
planlarına uygun olmak şartı ile yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım 
araçlan, yer altı tünelleri ve yer altı hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapılması 
planlanan araziler üzerinde, kamu yaran ve hizmetin gerekleri dikkate alınmak suretiyle 
bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edileceği, 10 yılı 
aşmamak üzere hayvanat bahçesinin yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir 
Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edilebileceği, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 
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arazilerin hiçbir şekilde belirtilen amaçların dışında kullanılamayacağı, AOÇ arazileri 
üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamayacağı, hükümlerine yer 
verilmiştir. 

Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından yapılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine 
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan onay alındığı ve planların askıya 
çıkarıldığı, daha sonra bazı sivil toplum kuruluşları ve Ankara Barosu tarafından, dava 
açıldığı anlaşılmıştır. 

AOÇ'nin kuruluş yıllarında kent dışında kalan arazilerinde hayvancılık yapmak 
mümkün iken, günümüzde kent merkezinde kalan bu bölgede hayvancılık yapmak 
imkansız hale gelmiştir. Hayvancılık faaliyetlerinin zamanında bölge hayvancılığına 
yaptığı katkının günümüzde marjinal düzeye gerilemesi, tesislerin kurulduğu mekanın 
hayvancılığa uygun olmaması, sürekli zarar etmesi ve mevcut şartlarda kara geçmesinin 
mümkün olmaması, yapılmakta olan faaliyetlerin teknik ve ekonomik anlamda kabul 
edilebilir olmaması, AOÇ arazilerinin yerleşim alanlarının ortasında kalması vb. nedenlerle 
söz konusu faaliyetlerin (tanıtım amaçlı olmak dışında) devamında fayda görülmemektedir. 

AOÇ, süper marketlerin büyük önem kazanarak piyasaya hakim olduğu, kıyasıya 
bir rekabetin yaşandığı günümüzde, üretim ve pazarlama konularında da önemli sorunlarla 
mücadele etmek durumundadır. 

AOÇ mamulleri piyasadaki emsallerinden kalite yönünden üstünlüğü tartışılmaz 
olup; kamu kuruluşu oluşunun getirdiği sınırlamaların etkisi ile ürün tanıtımının yeterli 
düzeyde yapılamaması, pazarlama faaliyetlerinde prim sisteminin hayata geçirilememesi 
vb. pazarlama sorunları güncelliğini korurken; 12.06.2002 tarih 24783 sayılı resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4760 sayılı Ö.T.V yasası ile imalatçı, ithalatçı ve 
inşaatçı firmalara yüklenilen vergi yükümlülüğünün tüketicilere fiyat yoluyla 
yansılamadığından Kurum bünyesinde kalması, şarap üretim ve satışını kârlı olmaktan 
çıkarmış olup, 2002 yılından itibaren satışların giderek gerilemesi sonucunu getirmiştir. 
Ayrıca pastörize süte göre dayanıklılığı fazla olan, uzun ömürlü süt (UHT) üretimine 
geçilememesi bu alandaki önemli pazar kayıplarının (Özellikle Ankara dışı piyasalar) da 
nedenini teşkil etmekte, olup başta nar suyu olmak üzere, hammadde temini sürecinin 
uzaması nedeniyle üretimde yapılan kısıtlamalar, önemli müşteri ve gelir kayıplarına neden 
olabilecek mahiyette görülmektedir. 

Satışların artırılması anlamında, Müdürlüğün önemli bir noksanlığı olan ürün 
tanıtımı ve tüketici eğilimleri ile uyumlu ürün çeşitlendirilmesi önem arz etmekte olup; bu 
amaca yönelik olarak yapılacak piyasa araştırmalarına dayandırılmak suretiyle Ankara'nın 
merkezi bölgelerinde satış birimleri oluşturulması ile büyük mağazalarda ürün satışlarının 
gerçekleştirilebilmesi için reyon kiralanması dahil gerekli çalışmaların yapılması önem arz 
etmektedir. 

Türkiye'nin tüm ilgili ve yetkili kuruluşlarının katılımı ile ulusal düzeyde 
hazırlanacak bir master plan çerçevesinde AOÇ arazilerinin yeniden organize edilmesi ve 
Türkiye'nin kurtuluşu ve Cumhuriyetin kuruluşunu simgeleyen bir açık hava ve tanm 
müzesi (Anıtkabir müzesi örneğinde olduğu gibi) haline getirilerek koruma altına alınması 
ve bundan böyle AOÇ faaliyetlerinin söz konusu plana uygun olarak yürütülmesi gerekli 
görülmektedir. 
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II. İDARİ BÜNYE 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 24 Mart 1950 tarihinde kabul edilerek 1 Nisan 
1950 tarihinde yürürlüğe konulan 5659 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu kanunda Atatürk 
Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün; Tanm Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk 
esaslanna göre idare olunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Çiftliğin Kuruluş Kanununun 10. maddesinde; bu Kanunun yayımı tarihindeki 
Müdürlüğün sınırlan içinde bulunan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilere devir ve 
temliki ile kamulaştınlmasının özel bir kanunla izin alınmasına bağlı olacağı hükmü 
bulunmasına rağmen, Kanunun yayımını takip eden yıllarda, Çiftlik arazi ve arsalarından 
bir kısmı, münferit tarihlerde çıkarılan özel kanunlar ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel kişilere satış veya devir yoluyla intikal ettirilmiştir. 

Anılan kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 55 yıla yakın bir süre geçmesine 
rağmen, AOÇ Müdürlüğünün Kuruluş Kanununda da hükme bağlandığı ve Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlannda da sürekli vurgulandığı üzere Müdürlüğün asli görevi 
Atatürk tarafından Türk Milletine bağışlanan arazi varlığının korunması olmasına rağmen, 
bu gereği, bir görev olarak yerine getirecek bir birim bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Kuruluş kanununda Çiftliğin arazi ve arsalannın bağış mektubundaki 
amaçlar dışında kullanımına yönelik tasarrufları önleyici hükümlere yer verilmemiş olması 
nedeniyle, Müdürlük tarafından kiraya verilen arazi ve arsalar üzerinde kiracılar tarafından 
çeşitli tesisler yapılması ile bu taşınmazların kullanım biçiminin adeta mülkiyet hakkına 
dönüşmesine neden olmuştur. 

Yine Kuruluş Kanununda öngörülen teşkilat yapısının yetersiz olması nedeniyle 
Müdürlüğün mevcut görevlerini etkinlikle yerine getirmesi mümkün olamamıştır. Örneğin 
Çiftliğin teşkilat yapısında arazi ve arsalann yönetimi ve takibi ile görevli ve sorumlu bir 
birimin olmaması nedeniyle yıllarca mevcut arazi ve arsalann bir dökümü yapılamamıştır. 
Son yıllarda yapılan sınır tespit çalışmaları neticesinde farklı semtlerde bir kısım arazi ve 
arsalannın değişik amaçlarla, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından kullanıldığı, elde edilen 
parsel büyüklükleri ile tapu kayıtlan büyüklüklerinin örtüşmediği görülmüştür. 

Müdürlüğün faaliyet konularının kuruluş kanununda açıkça belirtilmemesi 
nedeniyle, bağış mektubunda temel amaç olarak belirlenen doğrultuda arazinin 
yeşillendirilerek korunup, kollanmasına ilişkin çalışma yapılması yerine, tarla ve bahçe 
ziraatı ile mayalandırma ve süt fabrikası ürünleri üretim ve pazarlanmasından ibaret olan 
ticari faaliyetlere ağırlık verilmesi ve yeşillendirmeye yönelik çalışmaların gönüllü kişi ve 
kuruluşlann girişimleri ile sınırlı kalması, ayrıca bu girişimlerden de birkaçı dışında iyi 
sonuç alınamaması ve bu tür faaliyetlerin kısa vadede bir getirişinin olmaması, arazilere 
yönelik taleplerin ve boş arazilere tecavüzlerin artmasına neden olmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle "araziyi ıslah ve tanzim etmek muhitlerini güzelleştirmek, 
halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin 
eylemek..." amacıyla bağışlanan Çiftlik arsa ve arazilerinin bu amaçla bağdaşmayacak 
biçimde kullanımına yol açan olumsuzluklan önlemek amacıyla yeni bir yasa 
hazırlanmasını zorunluluk haline getirmiştir. 

Müdürlüğün Kuruluş Kanununda değişiklik yapılması ya da bu Kanunu yürürlükten 
kaldırmaya yönelik yeni kanun tasan ve taslakları Müdürlük ve bağlı bulunduğu Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığınca geçmiş yıllarda birkaç defa hazırlanmışsa da kanunlaşması 
mümkün olamamıştır. 
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Son olarak Müdürlükçe hazırlanan kanun tasarısı ile ilgili olarak Tarım Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliğinin 01.05.2006 tarihli uyarı yazısında yer alan 17.02.2006 tarihli Resmi 
Gazetede yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 
esaslarına göre hazırlanan tasan, 21.11.2006 tarihli yazı ekinde Bakanlık Hukuk 
Müşavirliği'ne gönderilmiş ancak, Bakanlık Hukuk Müşavirliği'nce kuruluşa gönderilen 
27.03.2007 tarihli yazıda, söz konusu nihai taslak dikkate alınarak; genel gerekçe, madde 
gerekçeleri, teşkilat şeması, kadro cetveli ile düzenleyici etki analizinin Mevzuat 
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak 
gönderilmesi istenmiştir. Söz konusu bu çalışmanın ise henüz tamamlanmadığı 
görülmüştür. 

Ancak yeni hazırlanan tasarıda da, Kuruluşa verilen görevlerin birçoğunun 
Atatürk'ün bağış mektubundaki amaçla bağdaşmadığı ve Müdürlüğün bugünkü ticari 
faaliyetinin sımrlannı daha da genişlettiği, bu konuda görevli Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü gibi geniş teşkilat yapısı ve deneyimi bulunan kuruluşlann olmasına rağmen, 
Müdürlüğü asli fonksiyonlarından uzaklaştıracak tohumluk, damızlık, ıslah gibi görevlere 
yer verildiği görülmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği'nin bütünlüğü bozulmadan korunup, çağdaş bir başkente 
yakışır biçimde geliştirilip, güzelleştirilerek gelecek kuşaklara taşınabilmesi için; arazinin 
taşıdığı tarihsel önem ve Ankara için yeşil bir kuşak oluşturmasının gerekliliği nedeniyle, 
arsa ve arazilerin hiçbir surette takasa konu edilemeyeceği, kiralama ve mülkiyetin gayri 
ayni hak tesisinin yapılamayacağı, Müdürlüğün faaliyet konulannın ve teşkilat yapısının 
yeniden belirlenmesi ve ana faaliyet konusunun arazinin koruma altına alınıp 
ağaçlandırılması, üretim ve ticari faaliyetlerin asgari düzeyde yalnızca geçmişten bu yana 
üretilen ürünlerin tanıtımına dönük üretimle sınırlı tutulması, Müdürlüğün gelir ve gider 
unsurlarının tek tek belirlenmesi ile oluşabilecek finansman açığının hangi kaynaklardan 
karşılanacağı hususlannı da kapsayacak şekilde, 24 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5659 
sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanunu üzerinde başlatılan değiştirme 
çalışmalarının bir an evvel tamamlanması ve tasarının yasallaşması için girişimlerin 
sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. 

5659 sayılı Kanunla kurulan ve tüzel kişilik statüsüne kavuşturulan Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü'nün sahip olduğu arazi varlığının içerdiği kültürel ve doğal özellikleri 
nedeniyle Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun 02.06.1992 gün ve 
2436 sayılı, 27.07.1993 tarih ve 3097 sayılı kararlan ile SİT alanı olarak tescil edilmiş, 
aynı Koruma Kurulu'nun 07.05.1998 tarih ve 5742 sayılı kararı ile de I. derece doğal ve 
tarihi SİT alanı olarak belirlenmiştir. 

24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanunu'na bir ek madde eklenen, 21.06.2006 tarih ve 5524 sayılı Kanun 08.07.2006 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ek maddede özetle; 

AOÇ dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 
uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili mer'i mevzuat uyannca öncelikle üst 
ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını 
yapmaya ve yaptırmaya yetkili kılındığı, üçüncü şahıslarla AOÇ arasındaki ihtilafların 
çözümü için imar planlannın uygulanmasında sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel 
yapılamayan AOÇ'ne ait araziler, imar uygulamalannda bütünlük sağlanması açısından 
mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına sebebiyet vermemek kaydıyla, 
hukuki ihtilafların olduğu plan bölgesindeki ada ve parsellerde toplanabileceği, yine Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü ile imar planlarına uygun olmak şartı ile yol, 
meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçlan, yer altı tünelleri ve yer altı 
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hizmetleri için gerekli arazi ile dere ıslahı yapılması planlanan araziler üzerinde, kamu 
yaran ve hizmetin gerekleri dikkate alınmak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir 
Belediyesi lehine intifa hakkı tesis edileceği, 10 yılı aşmamak üzere hayvanat bahçesinin 
yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine intifa hakkı tesis 
edilebileceği, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen arazilerin hiçbir şekilde belirtilen 
amaçların dışında kullanılamayacağı, AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi 
amaçlı yapılaşma yapılamayacağı, 

hükümlerine yer verilmiştir. 

Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
tarafından yapılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Ankara 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan onay alındığı ve planların askıya 
çıkarıldığı, daha sonra bazı sivil toplum kuruluşlan ve Ankara Barosu tarafından, dava 
açıldığı anlaşılmıştır. 

2006 yılsonu itibanyla Müdürlükte 71 memur, 97 daimi ve 235 geçici işçi 
statüsünde olmak üzere toplam 417 personel istihdam edilmiş olup tüm personele 7,7 
milyon YTL harcama yapılmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 

AOÇ, 5659 sayılı Kuruluş Kanunu gereği faaliyetlerini kendi kaynaklan ile 
yürütmektedir. 

Müdürlüğün 2006 yılsonu itibariyle kaynak ve varlıklar toplamı geçen yıla göre 
% 13,8 oranında artarak 48,2 YTL'ye yükselmiştir. 

Toplam varlıklarının % 55 oranında 26,4 milyon YTL'sini dönen, %45 oranında 
21,7 milyon YTL'sini duran değerler oluşturmaktadır. 

Dönen varlıkların, % 19,7 oranında 9,5 milyon YTL'si hazır değerlerden, % 35,3 
oranında 17 milyon YTL'si de kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerden oluşmuştur. Kısa 
sürede paraya çevrilebilir değerlerin incelenmesinde; en önemli kısmını % 51,5 oranında 
8,9 milyon YTL'sini alacaklann, % 46,7 oranında 8 milyon lirasını da stoklann teşkil ettiği 
görülmektedir. 

Geçen yıla göre % 13,6 oranında artış gösteren alacakların dönen varlıklar içindeki 
payının yüksek olması, süt ve şarap fabrikası mamullerinin marketlere belli bir vade ile 
satılmasına rağmen, sektörde yaşanan aşırı rekabet nedeniyle uygulamada sözleşme ile 
belirlenen vadelerin de çok üzerinde gecikme ile tahsil edilmesinden ileri gelmektedir. 

Duran varlıklann en önemli kısmını % 45 oranı ile maddi duran varlıklar teşkil 
etmektedir. Maddi duran varlıkların edinme değeri, önemli bir yatırım olmamasının 
etkisiyle geçen yılki değerini korumuştur. 

2006 yılı sonu itibarıyla yaratılan toplam kaynakların % 7,2 oranında 3,5 milyon 
YTL'si yabancı, % 92,8 oranında 44,7 milyon YTL'si de öz kaynaklara aittir. Öz 
kaynaklarda dönemin kârlı olmasının etkisiyle önceki yıla göre % 12 oranında artış 
meydana gelmiştir. 

Faaliyet döneminin, geçen yıla göre % 100 oranında artışla 6 milyon YTL kârla 
kapanması ve dönem kârından aynlan vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ticari 
borçlarda görülen azalmaya rağmen Aralık ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi nedeniyle 
yılsonu itibarıyla ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin etkisiyle yabancı kaynaklar 
geçen yıla göre % 9 oranında artış göstermiştir. 
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1982 yılında çıkarılan 2580 sayılı kanunla 500 milyon lira olarak tespit edilen 
AOÇ'nin esas sermayesi zamanla günün ihtiyaçlarının çok gerisinde kalmış olup; aynı 
yasa ile Bakanlar Kuruluna verilen sermaye artırım yetkisi kullanılmadığından, sermaye 
ihtiyacı yıldan yıla işletme faaliyetlerinden elde edilen kârların bünyede kalan (yedek akçe 
ve dönem kârları) kısımlarıyla karşılanmaya çalışılmış, bilahare V.U.K'da değişiklik yapan 
ve 25332 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5024 sayılı yasa çerçevesinde 2003 ve 2004 
yıllarında varlık ve kaynaklarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu kanuni 
yedekler 2006 yılsonu itibarıyla 20,8 milyon YTL'ye yükselmiştir. 

Ancak Müdürlüğün mali bünyesinin gerçek durumu göstermesi için öncelikle 
enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi ve sermayesinin günün 
koşullanna uygun hale getirilmesini teminen kuruluş kanununda gerekli değişikliklerin 
yapılması gerekmektedir. 

Müdürlüğün hem tanmsal faaliyetlerde bulunması hem sanayi işletmesi olmasına 
rağmen varlıklarını büyük bir bölümünün hazır ve kısa sürede paraya çevrilebilir 
değerlerden oluşması, birkısım kaynakların atıl kaldığını göstermektedir. Nitekim 
Müdürlüğün günlük ihtiyaçlan dışında kalan nakit fazlalarını, bankalarda vadeli hesaplarda 
tutmak suretiyle değerlendirdiği görülmektedir. 

AOÇ Müdürlüğünün faaliyetlerinin finansmanı tamamen kendi yarattığı 
kaynaklardan karşılanmakta olup; faaliyet gelirleri dışında en önemli gelir kaynağını 
taşınmaz mallann kamu ve özel kuruluş ve kişilere kiralanmasından elde edilen kira 
gelirleri teşkil etmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

AOÇ Müdürlüğünün süt, peynir, tereyağı, ayran, dondurma, yoğurt vb. gibi süt ve 
süt ürünlerinin üretimi yanında, mayalandırma sanatları kapsamında şarap, bal, domates ve 
meyve suları, turşu vb. üretim ve satışı esas faaliyet konularını teşkil etmektedir. Diğer 
taraftan ana üretim ve satış faaliyetleri dışında mülkiyetinde olan taşınmaz malların 
kiralama faaliyetleri önemli bir yoğunluk teşkil etmekte olup; sağlanan kira gelirleri de 
toplam gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Kiralama faaliyetleri : 

AOÇ'nin önemli faaliyetlerinden birisi, mülkiyetinde bulunan ihtiyaç dışı 
taşınmazlann kiraya verilmesi veya bunlar üzerinde kullanıcılar lehine sınırlı ayni hak 
oluşturulmasıdır. 

AOÇ'nin taşınmazlarını kiraya verme işlemleri 5659 sayılı AOÇ Kuruluş 
Kanununun 5. maddesine dayanılarak 11.05.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul 
edilen AOÇ Satınalma-Satma, Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait 
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Anılan yönetmeliğin ilk şeklinde AOÇ'nin mülkiyetinde olan taşınmazların kiraya 
verilmesi konusunda kapsamlı düzenlemelere yer verilmişken, bu düzenlemeler 
Danıştay'ın 25.11.1999 tarih ve 1999/6335 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bunun üzerine 
Yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılarak 04.07.2002 tarih ve 2002/4513 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuştur. 

Geçmiş yıllann Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetim raporlarında aynntılı 
olarak açıklandığı üzere, AOÇ'nin birkısım taşınmazları gelir sağlanması ve birkısım 
kuruluşlann ihtiyacının karşılanması amacıyla geçmiş yıllarda kısa ve uzun süreli kiraya 
verilmiştir. Bu kiralamalann önemli bir bölümünün, AOÇ'nin Atatürk'ün vasiyet 
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mektubunda belirttiği amaçlara uygun olmadığı, genellikle kiralayanların kiraladıkları 
yerleri malzeme deposu, otobüs garajı, fabrika, kömür deposu, akaryakıt istasyonu, vb. 
şekilde kullanan özel firmalar ve kamu kuruluşları olup, normal şartlarda bunların tahliyesi 
de mümkün olamadığı görülmektedir. 

Kira artışlarında uygulama birliğinin sağlanması için kira artış oranlarının standart 
bir ölçüye bağlanmasına çalışılması ve kiraların güncel değerlere yükseltilmesi 
çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

Sorunlu kiralık yerler : 

-Marmara Oteli : 

Mülkiyeti AOÇ Müdürlüğüne ait 13585 ada 12 parsel üzerinde bulunan Marmara 
Oteli 25.06.1984 tarihinde yapılan kapalı zarf usulü ihale sonucu 24.08.1984 tarihinde 
imzalanan sözleşme ile yıllık 52 milyon lira kira bedeli üzerinden Yargıtay'ca iş yerleri 
için tespit edilecek % kira artış oranı artırımlı olarak, kira süresi (20) yıl olmak üzere 
Kayalar İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ. ne kiraya verilmiştir. 

AOÇ'nin 2004 yılına ilişkin hesap ve işlemlerinin görüşüldüğü 06.04.2006 tarihli 
TBMM KİT toplantısında Eski Marmara Oteli ile ilgili olarak yapılan iş ve işlemlerin 
usulüne uygun olup olmadığını tespiti ve gereğinde soruşturulması ile ilgili olarak Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Müfettişlerince çalışma yapılması hususunda karar alınmıştır. 

KİT Komisyonu karan üzerine Bakanlıkça hazırlanan 17.10.2006 tarih ve 2006-
96/2-2 sayılı inceleme raporunun sonuç bölümünde özetle; "İdare elemanlarının söz 
konusu eylemleri nedeniyle disiplin ve cezai yönden sorumlu tutulmaları gerektiği, ancak, 
fiilleri üzerinden yaklaşık 20 yıllık bir süre geçtiği nedeniyle zaman aşımına uğradığı, 
Şirket aleyhine açılan davanın karar düzeltme aşamasında olduğu, belirtilen süreç sonrası 
aşamada kira uyarlaması, kira ve kira farkı alacakları ile sözleşmenin feshine ilişkin 
işlemleri yasal platformda sürdüren AOÇ Müdürlüğü elemanlannın fiillerinin, yapılması 
gereken işlemler olduğu ve tüm İdare elemanları hakkında cezai, hukuki ve disiplinsel 
yönden yapılacak işlem bulunmadığı, proje dışı ve hukuka aykırı imalatın kanıtlandığı 
konusunun, yargılamanın iadesi istemi gerekçesi olarak sunulmasının ve Yenimahalle 
Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünce, proje dışı imalatın yıkımına ilişkin yapılacak 
işlemlerin AOÇ Müdürlüğünce izlenerek yıkımın sağlanmasının gerekli olduğu, Marmara 
Oteli ve ek inşaatının tamamlanmasına ilişkin çalışmalann sürdürülüp sürdürülmediği 
konusunun AOÇ Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve inşaat biriminin birlikte çalışmalan ile 
izlenerek, imalata devam edilmemesi halinde, üçer veya altı aylık periyotlarla mahkeme 
kanalıyla yaptırılacak tespitlerin, ileriye dönük olarak sözleşmenin feshi gerekçeleri 
arasında değerlendirilmesinin uygun olacağı," denilmektedir. 

İlgililerden alınan bilgi ve belgeler neticesinde: Müdürlükçe teftiş raporu da dikkate 
alınarak, Şirketin kira tutannı yatırmaması nedeniyle biriken faiz hariç 307.263,12 YTL 
alacağın tahsili için tahliye talepli icra takibi başlatıldığı, borca itiraz edildiği halde icra 
dosyasına mahsuben 268 bin YTL Şirketçe yatınldığı, borca itiraz edilmesi takibi 
durdurduğundan tekrar itirazın iptali, takibin devamı ve kiralanan yerin tahliyesi istemli 
yeni bir davanın açıldığı, yine müfettiş raporu doğrultusunda; inşaata devam edilip 
edilmediğinin 1987 yılında alınan ve 1997 yılında yenilenen ruhsata aykırı yapılann ve 
proje dışı imalatların tek tek belirlenmesi beş yıldızlı bir otel olarak şu anki inşaat 
seviyesinin ne olduğunun tespitinin istenildiği, bu tespit yapıldıktan sonra proje dışı ve 
hukuka aykırı imalatlann mevcut olduğu ispatlanmış olacağından ve evvelce kararını veren 
mahkemece bu husus göz ardı edilmiş olduğu gerekçesi ile iade-i muhakeme yoluna 
gidileceği anlaşılmıştır. 
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Kayalar İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak, TBMM KİT Komisyonu tarafından 
istenilen "Bakanlık incelemesi" sonucu, müfettiş raporunda yer alan hususların titizlikle 
takibine devam edilmesi gerekmektedir. 

- Gençler Birliği Spor Kulübüne kiralanan arazi : 

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliğine ait olan, eski Akdeniz Yüzme Havuzu 
çevresindeki 2098 ada 34 parsel numaralı 25.900 m 2 arazi 22.08.1990 tarihli sözleşme ile 
01.08.1990 tarihinden 31.07.2000 tarihine kadar olmak üzere 10 yıl süre ile Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğüne kiralanmıştır. 

Gençlerbirliği Spor Kulübü, kira protokolünde yer almadığı halde sözleşmeye 
aykırı olarak kapalı alanlar yapmış bunun üzerine, AOÇ Müdürlüğü'nce, sözleşme dışı 
uygulamalara son verilmesi, aksi takdirde hukuki yollara başvurulacağı konusunda ilgili 
kulüp uyarılmış, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kiralanan alanın 48.600 m 2 ye 
çıkarılmasını ve bu alanın tümüyle Gençlerbirliği Spor Kulübüne kiralanmasına muvafakat 
verilmesini istemiş, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile eski kira sözleşmesinin yerine 
01.05.1995-30.04.2000 dönemini kapsayan beş yıllık yeni bir kira sözleşmesi 01.06.1995 
tarihinde imzalanmıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ise, bu yeri aynı dönemi 
kapsayacak şekilde ve yine 01.06.1995 tarihinde Gençlerbirliği Spor Kulübüne 
kiralamıştır. 

Bu arada AOÇ, Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 07.05.1998 tarih ve 5742 sayılı kararı ile birinci derece SİT alanı ilan edilmiştir. 
AOÇ Müdürlüğü'nce, kira sözleşmesindeki açık hükme ve SİT kararma rağmen söz 
konusu arazide yapılaşmanın sürdüğü, tespiti yapılmıştır. 

Bunun üzerine, AOÇ tarafından Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
aleyhine 01.05.1995-30.04.2000 dönemine ait 01.06.1995 tarihli kira sözleşmesinin son 
bulduğunun tespiti ile davalının dava konusu taşınmazı tahliyesi istemiyle 26.05.2000 
tarihinde dava açılmıştır. Dava; 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki 
Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği, kira sözleşmesinin süresi sona ermiş 
bulunması tahliye için yeterli olmadığı" görüşü ve yine aynı kanunun 11 inci maddesindeki 
kiracının akdi süre bitiminden bir ay önce akdi feshettiğini bildirmemesi halinde kira 
akdinin birer yıl daha uzayacağı hükmünü gerekçe gösterilmesi ve diğer nedenlerden 
dolayı Kuruluş aleyhine sonuçlanmış ve Yargıtay'ca da onanarak kesinleşerek 06.02.2006 
tarihinde Kuruluşa tebliğ olunmuştur. 

Yapılan tespit sonrası duruma göre, 01.05.2007 tarihinden itibaren yeni kira tespit 
edilerek 14.03.2007 tarihinde noter ihtarnamesiyle istenmiştir. Belirtilen kira tutan karşı 
tarafça kabul edilmediğinden Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesinde 2007/291 Esas 
numaralı dosya ile Kuruluşça kira tespit davasının açılmıştır. 

- Madeni İnşaat İşleri TAŞ (MİTAŞ) ye kiralanan arazi : 

Mülkiyeti AOÇ'ye ait olan 2100 ada 16 parsel ve 2108 ada 9 parsellere ait toplam 
45.067 m 2 arazi ilk kez 1989 yılında imzalanan sözleşme ile MİTAŞ Madeni İnşaat İşleri 
AŞ'ne kiralanmıştır. 

MİTAŞ, 2001 yılında kira sözleşmesine aykırı olarak AOÇ'nin rızası olmadan 
kiralamış olduğu taşınmazın bir kısmını Türkcell Firmasına kiralayarak 50 metre 
yüksekliğinde baz istasyonu kurmasına izin vermiştir. MİTAŞ'm kira sözleşmesine 
aykınlık nedeniyle 24.01.2001 tarihinde Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye 
davası açmıştır. Dava sonucunda, Şirketçe dava konusu yerin tahliyesine karar verilmiş, 
davalı şirket tarafında temyiz talebi reddedilerek mahkeme kararı kesinleşmiştir. Daha 
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sonra, davalı şirketçe yeni deliller ileri sürülerek iade-i muhakeme talebinde bulunmuş ise 
de bu talepleri de 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 25.03.2002 tarihinde ret olunmuştur. 

Geçen süre içinde yargı kararının gereği Şirket tarafından yerine getirilmediğinden, 
tahliye kararı 10. İcra Müdürlüğü'nde icraya konulmuştur. 

Diğer taraftan, 06.04.2006 tarihinde Kuruluşun 2004 yılı hesap ve işlemlerinin 
görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısında; belirtilen konulara ilişkin yapılan ve 
yapılması gereken iş ve işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, bu konuda gereken 
tedbirlerin alınıp alınmadığı, hususunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müfettişlerince 
tetkiki ve gerekiyorsa tahkiki önerilmiş ve kabul edilmiştir. 

Bakanlık Müfettişinin raporunda, özetle; "kiralanan alandan şirketin tahliyesine 
ilişkin olarak bu aşamaya kadar gerekli tüm işlemleri yerine getirmiş olduğu 
anlaşıldığından AOÇ Müdürlüğü elemanları hakkında cezai, hukuki ve disiplinsel yönden 
yapılacak işlem bulunmadığı, görülmekte olan davanın idare aleyhine sonuçlanması 
durumunda bir sonraki kanun yoluna başvurulması, ayrıca bu süreç içerisinde Şirkete 
kiralanan alanın yan parseline-daha önceki aşamada olduğu gibi-olası tecavüzünün 
belirlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla, AOÇ Müdürlüğünce kısa aralıklı 
denetimlerin yapılması gerektiği," belirtilmiştir. 

Kuruluşça geride kalan kısmın tahliyesine icra dosyası üzerinden devam edilmesi 
için tutanakla imza altına alınmasına rağmen ve aradan bir yıla yakın süre geçmesine 
rağmen, tahliyenin bitirilmediği, görülmüştür. 

- Petrol Ofisi A.Ş. (Anadolu Bulvarı üzerinde kiralan parsellerle ilgili) : 

Yeni açılan İstanbul yolunun Eskişehir yoluna birleştiren yol üzerinde akaryakıt 
istasyonu kurmak üzere, yolun her iki yanında ve her biri 3.500 metre kare iki parsel 
01.07.1985 tarihinde imzalanan protokol ile ve ihalesiz Petrol Ofisi A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne kiralanmıştır. Protokolde yolun hizmete açıldığı tarihten itibaren 20 yıl süreli 
olacağı belirtilmiştir. Daha sonra, yol hizmete açıldığında kira mukavelesinde belirtilen 
sürenin 15.11.1988 tarihi olduğunu ve diğer hükümleri de kapsayacak şekilde bir protokol 
daha 10.12.1990 tarihinde imzalanmıştır. 

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü, söz konusu parseller üzerinde tesis edilen 
akaryakıt istasyonlarını bayilik sözleşmesi bulunan üçüncü şahıslar eliyle işletmektedir. 

Bugün Anadolu Bulvarı olarak bilinen yol üzerinde ve yolun her yanında karşılıklı 
bulunan akaryakıt istasyonlarını işletenler, 2003 yılından itibaren ve devamlı olarak 
protokol hükümlerini ihlal etmişler ve etmeye de devam etmekteler. 

Akaryakıt istasyonlarını farklı zamanlarda işleten çeşitli alt kiracılar tarafından 
sözleşme hükümlerine aykırı yapılan uygulamaların, hangi alt kiracı tarafından yapılmış 
olduğunun tespit edilebilmesi ve her türlü itiraza meydan verilmemesi için; 40161/1 ve 
40162/2 parseller üzerinde bulunan açık ve kapalı alanların yeniden ölçülmesi, açık ve 
kapalı alan metrekare hesabında gösterilen çizim ve krokilerle birlikte bu yerlerin 
fotoğraflarının da çekilerek ve komisyon üyelerince imzalanarak dosyalarında saklanması, 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte, Petrol Ofisi A.Ş.'nin bir kamu kuruluşu olması 
nedeniyle ihalesiz kiraya verilen parsellerle ilgili Sözleşmelerin süresi 15.11.2008 tarihinde 
sona ereceği ve bugün POAŞ'nin bir kamu kuruluşu olmadığı, hususları da dikkate 
alınarak, söz konusu yerlerin sözleşme süresi sonunda Kuruluşça teslim alınarak bu 
yerlerin ihale ile kiraya verilmesi, 

gerekmektedir. 
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-Diğer hususlar: 
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Müdürlüğün önünü olmakta zorlandığı ve en çok uğraştığı sorunlardan birisi de 
sözleşmelerdeki hükme rağmen kiracıların kiraladıkları açık ve kapalı alanları sürekli 
genişletme eğilimleri ve bu suretle Müdürlük aleyhine haksız kazanç sağlama 
girişimleridir. 

Geçmiş yıllarda kiracıların bu tür girişimleri izlenerek süresinde önlem 
alınmadığından bu tür girişimler yaygınlaşmış ve müeyyidesiz kalmıştır. Bu tür 
girişimlerin yaygınlaşmasında en büyük etkenlerden birisi de kiracıların kullanımına 
verilen kapalı ve açık alanların yüzölçümü ve mevcut durumlarını gösteren ve sözleşme eki 
olarak parafe edilen plan veya krokiler ile kiracılara teslim edilmemesi ve bu konuda 
mevcut tüm sözleşmelerde, aykırı davranışların kesin tahliye şartı olduğu konusunda 
yeterli açıklıkta hüküm bulunmamasıdır. 

Müdürlükçe kirada bulunan iş yerleri ve arazilerinin mevcut durumlarının (açık ve 
kapalı alan) tespiti, sözleşmelerdeki şartlara uyup, uymadığı, fazla alan kullanıp, 
kullanılmadığının belirlenerek tutanak ve krokilerinin çıkartılması amacıyla 2003 yılı 
içinde oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda bir kısım kiracıların sözleşmede 
belirlenen alanın altında alan kullanmalarına rağmen büyük bir bölümünün fiilen 
kullandıkları alanların sözleşmede belirlenen alanların üzerinde olduğu tespiti edilmiştir. 

Komisyonun incelemeleri sırasında bir kısım fazla kullanımların ölçümleme 
hatasından kaynaklandığı, birkısım firmalarla ilgili sorunun yargıya intikal ettirildiği, bazı 
kiracıların fazladan kullandıkları alanları terke ya da yeni sözleşmeye davet edildiği, hiç 
sözleşmesi bulunmayan resmi kurumlarla ilgili olarak ise 7 kurumla yeni sözleşme 
yapıldığı, 4 kurumun sözleşmeye davet edildiği, 2 kurumun imar planının beklendiği, 2 
kurumun işgal ettikleri alanları terk ettikleri, 8 kurum ile ilgili olarak (biri mahkemelik) 
çözümünün beklendiği görülmektedir. 

Müdürlük aleyhine haksız kazanç sağlamaya yönelik bu girişimler sonucu ilgili 
kişi veya kurumların kullandıkları alanları genişletmek amacıyla yaptıklar fuzuli işgallerle 
ilgili sorunun, sözleşmenin tadili ve bedel artınmı suretiyle çözülmesi mümkün gibi 
görünse de bu olgu ilgililere ihalesiz ve Kiralama Yönetmeliğine aykırı olarak yeni imkan 
sağlanmasına neden olacağı gibi, en önemlisi de bu tür girişimlerin yaygınlaşarak 
devamına gerekçe ve uygun ortam oluşturulmasına neden olacağından tek çözüm yolu 
hukuki yollara başvurmak suretiyle, kiralananın sözleşmesindeki büyüklüğüne 
dönüştürülmesinin sağlanmasıdır. 

Arazi kayıpları, mevcut arazi varlığı ve kullanımı : 

Atatürk'ün bağış tarihinden bir yıl sonra 1938 yılında çıkarılan 3308 sayılı 
Kanun'la Orman Çiftliği "Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na bağlanmıştır. Söz konusu 
kuruma bağlı bulunduğu 12 yıl süresince Orman Çiftliğinin toplam 7.422 dekar arazisi, adı 
geçen Kurumun İdare Meclisi kararıyla çeşitli kuruluşlara devredilmiştir. Bunlar arasında 
miktar itibarıyla en büyük devir 1945 yılında 2137 dekar ile planör sahası ve uçak fabrikası 
yapılmak üzere Türk Hava Kurumu ve Hazineye yapılan devirdir. Daha sonra bunu 1946 
yılında tohum ıslah istasyonu kurulmak üzere Tarım Bakanlığı'na 1947 yılında kısa dalga 
verici istasyonu kurulmak üzere, Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne, 1948 yılında mensucat 
sanayi kurulmak üzere Sümerbank'a ve ayni yıl bira fabrikası kurulmak üzere Tekel Genel 
Müdürlüğü'ne yapılan devirler izlemiştir. 

1950 yılında çıkarılan 5659 sayılı Kanun AOÇ topraklarından gerçek ya da tüzel 
kişilere yapılacak devir ve temlik işlemleri ile kamulaştırmalar için özel kanun 



çıkarılmasını zorunlu kılmasına rağmen bu zorunluluk bile toprak devir ve satışlarını 
durduramamı ştır. 

1950-60 yılları arasında 5659 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre çıkarılan 
6000, 6238, 6947, 7310 sayılı, 1976 yılında çıkarılan 2015 sayılı ve 1983 yılında çıkarılan 
2823 sayılı kanunlar çerçevesinde toplam 14.697 dekar AOÇ arazisinin çeşitli kuruluşlara 
satıldığı görülmüştür. 

Özel kanun çıkarılarak yapılan satışların dışında da çiftlik arazisinden arazi 
kayıpları meydana gelmiştir. Bunlar; mahkeme kararlan ile çeşitli şahıslara verilen 
arazilerdir. 2004 yılsonu itibarıyla çeşitli sebeplerle çiftlik arazilerinde meydana gelen 
kayıp, 22.119 dekara ulaşmış bulunmaktadır. Bu miktar, Aydos yaylası hariç tutulmak 
üzere vasiyetle devredilen toplam çiftlik arazisinin % 42'sine eşit bulunmaktadır. Meydana 
gelen arazi kayıpları, Atatürk Orman Çiftliğinin arazi bütünlüğünü bozduğundan, halen 
çiftliğin elinde bulunan parçalı alanlar, işletilmesi bazı sorunlar yaratan mekanlar haline 
dönüşmüştür. 

Satılan araziler içinde en büyük pay, çeşitli askeri tesislerin kurulması amacıyla 
Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan satışlardır. Söz konusu satışlar 10.018 dekar ile 
toplam satışlann % 46'sim oluşturmaktadır. Diğer taraftan AOÇ arazisi içinden demiryolu 
ve karayolu geçişleri mevcuttur. Özel kanunla yol geçişleri için verilen toplam arazi 
miktarı ise 1.070 dekardır. Ayrıca mahkeme karan ile toplam 43 dekar arazinin çeşitli 
şahıslara verildiği görülmektedir. 

2006 yılsonu itibanyla AOÇ arazi varlığının % 29,9'una tekabül eden 9.970 dekarı 
kültür altı arazi olup, bunun 8.864 dekannda tarla bitkileri üretilmektedir. Geri kalan 762 
dekarında fidan ve süs bitkileri, 344 dekarında ise çayır mera ve yem bitkileri üretimi 
yapılmaktadır. 

Üretim dışında kalan arazi toplamı 23.381 dekardır. Bu miktann en büyük 
bölümünü 12.950 dekar ile orman ve park alanları oluşturmaktadır. Kiraya verilen araziler 
ise 7.010 dekar ile ikinci sırayı almaktadır. Arsa, kanal, yol ve bataklık gibi kullanılmayan 
arazilerin miktarı ise 2.412 dekardır. 

Çiftliğin orman ve park alanlan, 1998 yılına kadar 3.600 dekar civarında iken, 1999 
yılında bazı kamu ve özel kuruluşlara ağaçlandırılmak üzere arazi tahsis edilmesi ile bu 
alan 6.976 dekara, nihayet 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanhğı'na yapılan tahsisle 
birlikte 12.950 dekara yükselmiştir. Tahsis edilen arazinin tamamında fidan dikme 
işlemlerinin tamamlandığı görülmüştür. 

Ağaçlandırma amacıyla kurum ve kuruluşlara arazi tahsis edilirken düzenlenen 
protokollerde, çalışmaların 5 yıl içinde başanlı olmaması halinde tahsis edilen arazinin geri 
alınarak, istekli olan başka bir kuruluşa verileceği, ağaçlandırma alanlannın ihata altına 
alınması gerektiği hususlanna mutlaka yer verilmesi gerekli görülmektedir. 

AOÇ arazilerinin ağaçlandırması konusunda dikkat edilecek diğer bir husus toprağa 
ve ekolojiye uygun fidan seçimidir. Bilimsel esaslara dayanan bir plan ve program 
çerçevesinde çalışıldığı takdirde zorluklann aşılabileceğine dair en çarpıcı örnekler 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri ile askeri alanlardaki 
ağaçlandırmalardır. 

AOÇ'deki park ve orman alanlan bir proje çerçevesinde yeniden düzenlenerek 
çeşitli tip ve özellikleri olan piknik ve mesire yerleri, beton direk ve kafes tel ile ihata 
altına alınmalıdır. Güvenliği sağlanan, su ve tuvalet ihtiyacının temin edildiği yeşil bir 
piknik alanı, piknik kültürü olan Ankara halkı için bir ödüldür. Her ödülün bir bedelinin 
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olması gerektiği prensibinden hareketle, düzenlenen piknik alanlarından giriş ücreti 
alınması, yaratılan bu kaynakla söz konusu alanlann koruma, bakım ve temizliğinin 
yapılması önemli görülmektedir. 

Çiftlikteki hayvan varlığı Holstein (siyah-beyaz, alaca) ırkından oluşmaktadır. 
Ancak Müdürlüğün hayvan varlığı sürü kompozisyonunun teknik kabullere uymadığı 
anlaşılmaktadır. 

Ankara metropoliten alanının hızla gelişmesi sonucunda AOÇ arazileri daha önce 
belirtildiği gibi yerleşim alanlarının ortasında kalmıştır. Çiftliğin halen hayvancılık için 
uygun olmayan mekanı çiftlik içinde nereye nakledilirse edilsin yine aynı sorunlarla 
karşılaşılması kaçınılmazdır. Çiftliğin kuruluş yıllarında kent dışında kalan AOÇ 
arazilerinde hayvancılık yapmak mümkün iken, günümüzde kent merkezinde kalan bu 
alanlarda hayvancılık yapmak imkansız hale gelmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliğinde yapılmakta olan hayvancılığın, bölge hayvancılığına 
sağladığı katkının marjinal seviyeye gerilemesi, tesislerin kurulduğu mekanın hayvancılık 
yapılmasına uygun olmaması, sürekli zarar etmesi ve bu şartlarda zarardan kurtarılmasının 
mümkün olmaması, yapılmakta olan faaliyetin teknik ve ekonomik yönden kabul 
sınırlarının dışında kalması, yaratmış olduğu çevre ve görüntü kirliliği ile insan sağlığı için 
tehlike oluşturması gibi sebeplerle en kısa sürede kaldırılması gerekmektedir. 

Hayvancılıktan boşalacak Dolapdere arazilerinin düzenlenerek, ağaçlandırılması 
oluşan çevre kirliliğinin bertaraf edilmesi bakımından gerekli görülmektedir. Çiftliğin 
işletmecilik faaliyetleri tek tek incelendiğinde bazı faaliyetlerin zararla sonuçlandığı 
görülmektedir. Bu sebeple, çiftliğin dinamik bir yaklaşımla gelir kaynaklarının yönünü 
değiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri gibi, kent 
içi tanm anlayışına ters düşen faaliyetlerin zaman içinde terk edilmesi çağdaş 
metropollerde olduğu gibi kent içi çiftliklerde tarım ormancılığına geçilerek, AOÇ1 nin 
nihai hedefinin içinde Türkiye'nin kurtuluşunu ve Cumhuriyetin kuruluşunu simgeleyen 
sanat yapılannın bulunduğu ulusal park haline getirilmesi hedeflenmelidir. Bu yeni sistem 
içinde çiftliğin gelir kaynaklarının yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 

Ankara'nın başkent oluşunun tarihi ile bütünleşen ve halen 320 dekar arazi 
üzerinde kurulu bulunan AOÇ hayvanat bahçesinde, 145 türden toplam 2.265 adet hayvan 
bulunmaktadır. 

Dünyadaki 622 adet hayvanat bahçesi arasında yer alan ve uluslar arası hayvanat 
bahçeleri yıllığında kayıtlı bulunan AOÇ hayvanat bahçesinin, işletme şeklinin, yine 
uluslararası normlara uygun olması gereklidir. Bu sebeple, tesisin işletme ve esaslarını 
belirleyen bir teknik yönetmeliğin bir an önce çıkanlması gerekli görülmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği süt fabrikasında 2006 yılsonu itibarıyla 6.638 ton pastörize 
süt, 3.377 ton yoğurt, 771 ton ayran, 136 ton tereyağı, 536 ton dondurma, 66 ton beyaz 
peynir ve 408 ton kaşar peyniri üretilerek Ankara piyasasında satışa sunulmuştur. Diğer 
taraftan AOÇ mayalandırma sanatları şubesinde şarap, domates suyu, üzüm suyu, turşu ve 
bal üretimi yapılmaktadır. 

A.O.Ç. Müdürlüğünün üretim maliyetlerinin yüksek gerçekleşmesi, çağdaş 
pazarlama teknikleri hususunda eğitilmiş yeterli personelinin olmayışı, yatırım 
imkanlarının sınırlı olması sonucu, ürün çeşitlemesi ve ambalajlama konulannda gerekli 
yatırımlann zamanında gerçekleştirilememesi; nedenlerine bağlı olarak, piyasada rakip 
firmalarla rekabet edebilme şansı azaldığından mamul satışlan ve piyasa payı yıldan yıla 
giderek azalmaktadır. Satışların artınlmasım teminen Kurumun önemli bir noksanlığı olan 
ürün tanıtımına gerekli hassasiyetin gösterilerek, personelin çağdaş pazarlama teknikleri 
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konusunda eğitimine önem verilmesi, Dayanıklı süt üretimi başta olmak üzere ürün 
farklılaştırılması ve çeşitlemesi konularına ağırlık verilmesi, ürünlerin tanıtımı ve satışların 
artırılması amacına yönelik olmak üzere Ankara'nın merkezi yerlerinde tanıtım ve satış 
mağazaları oluşturulması, büyük önem arz etmektedir. 

Müdürlük ürettiği ve sattığı ürünler itibarıyla aşırı rekabetin yaşandığı bir piyasada 
faaliyette bulunmasına rağmen, ürünlerinin yıllardır Ankara halkınca tanınıp, bilinmesi ve 
güvenle tüketilmesi AOÇ ürünlerine üstünlük sağlamakla birlikte Müdürlüğün marketlerle 
olan ticari ilişkisinin boyutunun her geçen gün artması ve tüketici tercihlerinin marketlere 
yönelmesi nedeniyle ticari faaliyetin bu boyutta yürütülmesinin zorluğuna rağmen tahsilat 
oranlarının da yükseltilmesi gibi yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen marketlerle 
ilgili önlem alınması gerekmektedir. 

Çiftlikteki faaliyetler incelendiğinde konulan tarımın iki ana alt sektörünü 
kapsadığı görülmektedir. Bunlar bitkisel üretim ve hayvancılık konulandır. 

Ancak bitkisel üretim disiplini içinde incelenen tarla kültürleri, bağ-bahçe, orman 
ve park ağaçlandırma işleri ile hammaddesi bitkisel ürünlerden oluşan mayalandırma 
sanatlan dağınık olarak çalıştıklarından kaynakları optimal bir şekilde kullanamadıkları 
görülmektedir. Söz konusu ünitelerin bitkisel üretim birimi adı altında toplanmaları; 
faaliyetlerin belirli bir ekonomik büyüklüğe ulaşması, işgücü ve zamandan tasarruf 
sağlanması, kaynakların daha rasyonel kullanılması yönünden faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

V. YATIRIMLAR : 

2006 yılında AOÇ Müdürlüğü için yatınm programında 870 bin YTL tutarında 
yatırım ödeneği öngörülmüş ve bu ödeneğe karşılık 149,4 bin YTL tutarında nakdi yatırım 
harcaması yapılmıştır. 

VI. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Atatürk Orman Çiftliği'nin bütünlüğü bozulmadan korunup, çağdaş bir başkente 
yakışır biçimde geliştirilip, güzelleştirilerek gelecek kuşaklara taşınabilmesi için; arazinin 
taşıdığı tarihsel önem ve Ankara için yeşil bir kuşak oluşturmasının gerekliliği nedeniyle, 
arsa ve arazilerin hiçbir surette takasa konu edilemeyeceği, kiralama ve mülkiyetin gayri 
ayni hak tesisinin yapılamayacağı, müdürlüğün faaliyet konulannın ve teşkilat yapısının 
yeniden belirlenmesi ve ana faaliyet konusunun arazinin koruma altına alınıp 
ağaçlandınlması, üretim ve ticari faaliyetlerin asgari düzeyde yalnızca geçmişten bu yana 
üretilen ürünlerin tanıtımına dönük üretimle sınırlı tutulması, Müdürlüğün gelir ve gider 
unsurlarının tek tek belirlenmesi ile oluşabilecek finansman açığının hangi kaynaklardan 
karşılanacağı, hususlannı da kapsayacak şekilde, 24 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5659 
sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanunu üzerinde başlatılan değiştirme 
çalışmalarının bir an evvel tamamlanması ve Tasansının yasalaşması için girişimlerin 
sürdürülmesi, 

2- Müdürlüğün önünü alamadığı ve en çok uğraştığı sorunlardan birisi olan 
kiracıların, kiraladıkları açık ve kapalı alanları sürekli genişletme ve bu suretle Müdürlük 
aleyhine haksız kazanımlar sağlama eğilimleri olduğundan, bu durumun önlenebilmesi 
için; 
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- Bazı kiracıların protokollerindeki arsa ve kapalı alanlan, kullandıkları son fiili 
durumu yansıtmadığından, bunların nedenleri araştırılarak kiracıların kullandıkları arsa ve 
kapalı alanlarının protokollerle uyumlu duruma getirilmesi, 

- Kiradaki taşınmazların sürekli kontrolleri yapılarak sözleşmeye aykırı 
uygulamaların zamanında tespit edilmesi, bunun dışında her yıl ölçümlerin yapılması, 
sözleşmeye ve 1. Derece Doğal ve Tarihi SİT alanlarına aykırı uygulamalann tespitinde 
AOÇ Müdürlüğü taraf olarak dava açmanın yanında durumun, Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na ayrıca belediye vb. diğer ilgili kuruluşlara da 
zamanında yazılı olarak bildirilmesi, 

- Mevcut haksız müdahalelerin neden olduğu sorunun sözleşmenin tadili ve bedel 
artırımı suretiyle çözülmesi mümkün gibi görünse de, bu husus ilgililere ihalesiz ve 
Kiralama Yönetmeliğine aykırı olarak yeni imkan sağlanmasına neden olacağı gibi, en 
önemlisi de bu tür girişimlerin yaygınlaşarak devamına emsal gerekçe ve uygun ortam 
hazırlayacağından kiralananın kiralama amacına uygun hale getirilmesi dışında işlem tesis 
edilmemesi, 

- Birçok olumsuz etkileri de dikkate alınarak; sözleşmelere aykırı uygulamanın 
tespitinden sonra yapılan yazılı uyarıya rağmen aykırılığı gidermemede ısrar eden ve 
aykırılığın giderilmemesi tahliye nedeni sayıldığından açılan tahliye davalarının Kuruluş 
lehine sonuçlandığı bir aşamadan sonra, karşı taraflarla uzlaşma yoluna gidilmemesi ve 
davadan vazgeçilmemesi, 

-Taşınmazlara müdahalelerin zamanında belirlenebilmesi için, kiracıların 
kullanımına verilen açık ve kapalı alanların yüzölçümü ve mevcut durumunu gösteren ve 
sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak imzalanan krokilerle birlikte renkli fotoğraflarının da 
çekilerek kiralayanla birlikte imza altına alınması bu uygulamaya mevcut kiracılar da dahil 
hemen başlanılması ve sözleşmesi yenilenen veya bir alt kullanıcıya devredilen veya ilgili 
yerlerden izin almak suretiyle yeni üst yapılaşma durumlarında da, belirtilen bu gereklere 
titizlikle uyulması, 

3- AOÇ Müdürlüğünün pazarlama ve satış ile ilgili sorunlarının giderilmesi ve 
satışların artırılmasını teminen; 

-Piyasada faaliyet gösteren diğer özel sektör firmalarına göre mamullerinin 
güvenirlilik anlamında üstünlüğü tartışılmaz olan Müdürlüğün piyasadaki rekabet şansının 
artırılması için ürün kalitesinden ödün vermeksizin üretim maliyetlerinin asgariye 
indirilerek, maliyet-fıyat dengesinin optimal düzeyde oluşturulması, AOÇ'nin önemli bir 
noksanlığı olan ürün tanıtımı konusunda, gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Ticaret 
Müdürlüğü bünyesinde şeflik düzeyinde bir pazarlama servisi oluşturularak, yeterli sayıda 
ve nitelikte personelle takviye edilmesi, çağdaş pazarlama tekniklerinin uygulanması 
hususunda personelin, eğitiminin sağlanması, 

-Dayanıklı süt üretimi (UHT) başta olmak üzere ürün farklılaştırılması ve 
ambalajlama konularına ağırlık verilerek; ürünlerin tanıtımı ve pazar payının artırılması 
adına, yoğun ve bilinçli tüketici kitlelerine hitaben, hipermarket, süpermarket vb. büyük 
mağazalarda ürün satışını gerçekleştirilebilmesi için reyon kiralanması dahil gerekli 
girişimlerin yapılması, 

4- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2006 yılı bilançosu ve 6.071.193,93 Yeni 

Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 
tasvip edilmiştir. 
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A t a t ü r k O r m a n Çift l iğ i M ü d ü r l ü ğ ü 
2 0 0 6 Yı l ı B i l a n ç o s u 

Aktif (Var l ık lar ) 
Önceki dönem (31.12.200S) Cari dönem (31.12.2006) 

Aktif (Var l ık lar ) 
YTL YTL 

1 - DÖNEN VARLIKLAR 

A - Hazır değerler 4.274.742,8 9.350.534,79 

B - Menkul kıymetler -

1- Menkul kıymetler değer düşk. karş.(-) 

C - Ticari alacaklar 7.785.684,39 7.685.157,0 8.997.378,16 8.898.551,78 

1- Alacak senetleri reeskontu ( - ) -

2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) (100.527,38) (98.826.38) 

d- Diğer alacaklar 35.042,15 27.065,48 21.919,87 13.943,20 

1- Alacak senetleri reeskontu ( - ) -

2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) (7.976,67) (7.976,67) 

e- Stoklar 7.643.970,18 7.843.498,1 7.947.150,74 7.950.690,74 

1 - Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) -

2-Verilen sipariş avansları 199.528,00 3.540,00 

f- Yıllara yaygın inşaat onarım mal. - -
g- Gelecek aylara ait gid. ve gelir tahak. 42.225,39 45.567 

e - Diğer dönem varlıklar 8.876,60 249.147 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 19.881.565,52 26.508.434,48 

II- DURAN VARLIKLAR 

a - Ticari alacaklar - -

1 - Alacak senetler reeskontu ( - ) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) -

b - Diğer alacaklar - -
1 - Aacak senetleri reeskontu ( - ) - -
2- Şüpheli alacaklar karşılığı ( - ) - -

e - Malı duran varlıklar 101.652.32 101.652,32 

1 -Bağlı menkul kıymetler -
2- Bağlı menkul kıym. değ. düşk. karş.(-) - -
3 -İştirakler 101.652,32 101.652.32 

4 - İştiraklere sermaye taah(-) 

5 - İştirakler ser. pay. değ. düşk. karş.(-) 

6 - Bağlı ortaklıklar 

7 - Bağlı ortak sermaye taah(-) 

8 - Bağlı ort. ser. pay. değ. düşk. karş.(-) 

9 - Diğer mali duran varlıklar 

10 -Diğer dur. mali var değ. düşk. karş.(-) 

d - Maddi duran varlıklar 22.337.882,9 21.550.998,34 

1- Maddi duran varlıklar 47.810.965,09 48.021.793,40 

2- Birikmiş amortismanlar ( - ) (25.754.907,17) (26.746.664,64) 

3- Yapılmakta olan yatırımlar 281.825,03 275.869,58 

4 - Verilen sipariş avanslar 

e - Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar(brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 

3- Verilen avanslar 

f - Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar(brüt) 

2- Birikmiş tükenme paylan ( - ) 

3- Verilen avanslar 

g - Gelecek yıllara ait gid. ve gelir tak. 6.133,60 6.133,60 

h - Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 

22.445.668,87 21.658.784,26 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 42.327.234,39 48.167.218,74 
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Atatürk Orman Çiftliği MüdürlüğU 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasi f ( Kaynaklar) 
Önceki dönem (31.12.2005) Cari dönem (31.12.2006) 

Pas i f ( Kaynaklar) 
YTL YTL 

I -KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A -Mali borçlar 

B -Ticari borçlar 1.057.420,58 1.015.817,47 

1 -Borç senetleri reeskontu ( - ) 

C -Diğer borçlar 169.525,80 247.616,16 

1 -Borç senetleri reeskontu ( - ) 

D -Alınan avanslar 

E -Yıllara yaygın inşaat ve ona. hak. 

F -Ödenecek vergi ve yükümlülükler 145.810,80 520.430,69 

G -Borç ve gider karşılıkları 79.599,63 243.234,64 

1 -Dönem kân vcr.ve dig.yas. yük. karş 1.256.556,00 

2 -Dönem kânnın peşin ödenen vergi 1.013.321,36 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 

3 -Kıdem tazminatı karşılığı 

4 -Diğer borç ve gider karşılıkları 

H -Gelecek aylara ait gelir ve gider tahak. 288.989,11 513.045,17 

I -Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI 1.741.345,9 2.540.144,13 

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYN. 

A -Mali borçlar 

B -Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu ( - ) 

C -Diğer borçlar 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu ( - ) 

D -Alınan avanslar 

E -Borç ve gider karşılıkları 565.458,16 777.249,56 

1 -Kıdem tazminatı karşılığı 

2 -Diğer borç ve gider karşılıkları 345.351,00 

F -Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahak. 128.472,05 143.228,86 

G -Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI 693.930,21 920.478,42 

III - ÖZ KAYNAKLAR 

A -Ödenmiş sermaye 11.275.409,55 11.275.409,55 

1 -Sermaye 500,00 500,00 

2 -Ödenmemiş sermaye ( - ) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 11.274.909,55 11.274.909,55 

B -Sermaye yedekleri 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 

2 -Hisse senedi iptal kârları 

3 -M.D.V. yeniden değerleme artışları 

4 -İştirakler yeniden değerleme artışları 

5 -Diğer sermaye yedekleri 

C -Kâr yedekleri 19.153.559,00 19.647.973,38 

1 -Yasal yedekler 19.153.559,00 

2 -Statü yedekleri 

3 -Olağanüstü yedekler 

4 -Diğer kâr yedekleri 

5 -Özel fonlar 

D -Geçmiş yıllar kârları 7.485.332,19 8.968.575,33 

E-Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 

F -Dönem net kân 1.977.657,52 4.814.637,93 

Ö Z KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 

39.891.958,2< 44.706.596,19 Ö Z KAYNAKLAR TOPLAMI 

PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 42.327.234,3 48.167.218,74 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

(31.12.2005) YTL 
Cari dönem 

(31.12.2006) YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 28.194.615,34 27.653.019,46 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 430.121,78 194.071,51 

C-NET SATIŞLAR 27.764.493,56 27.458.947,95 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 26.683.265,60 24.395.847,71 

BRÜT SATIŞ KARI 1.081.227,96 3.063.100,24 

E- FAALİYET GİDERLERİ 3.726.458,44 3.506.067,25 

FAALİYET ZARARI (2.645.230,48) (442.967,01) 

F-DİĞ.FAAL.OLAĞAN GELİR VE 

KARLAR 6.156.263,12 7.406.700,51 
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER 

VE ZARARLAR(-) 365.947,89 185.316,83 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ 

OLAĞAN KAR 3.145.084,75 6.778.416,67 

I-OLAĞANDIŞI GELİR VE 

KARLAR 311.220,35 266.519,63 

J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE 

ZARARLAR(-) 430.930,34 973.742,37 

D Ö N E M KARI 3.025.374,76 6.071.193,93 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE 

YASAL YÜK. KARŞL.(-) 
1.047.717,24 1.256.556,00 

DÖNEM NET KARI 1.977.657,52 4.814.637,93 
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SAYI: 54 
ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 07/05/2008 tarihli 17'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I -TOPLU BAKIŞ 

1-Kuruluş Kanunu : 

1950'li yıllarda et endüstrisinin sağlayacağı ekonomik sonuçlarının yani sıra 
üreticiden malın alınarak kesilmesi, stoklanması ve özellikle kış aylarında büyük yerleşim 
yerlerinin et açığının giderilmesi amacıyla; 28.08.1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı eki K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu kararıyla 01.01.1953 tarihinde "Et 
ve Balık Kurumu" unvanıyla kurulmuştur. 

Kurum ; 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 3291 sayılı 
Kanunun 13'üncü maddesine göre özelleştirilme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun geçici 
11 .maddesine istinaden de özelleştirme programına alınmış ve Kurumun unvanı "Et ve 
Balık Ürünleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.Yaklaşık 14 yıl sonra, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 26.08.2005 tarih ve 2005/104 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programından çıkartılarak, eski statüsüne iade edilmiş ve 06.10.2005 tarihinde Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. Yüksek Planlanma Kurulunun 10.02.2006 tarih 
ve 2006/T-7 sayılı karan ile onaylanan ana statü, " mevzuat hazırlama usul ve esaslan 
hakkındaki yönetmelik" hükümlerine uygun olarak tekrar hazırlanarak, 24.07.2006 tarih 
ve 2006/T-25 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararını takiben, 17.08.2006 tarih ve 6623 
sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca 22.08.2006 tarih ve 26267 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. 

Yeni ana statü ile Şirketin ismi, "Et ve Balık Kurumu" olarak değiştirilmiş, 
sermayesi de 400,0 milyon YTL' ye yükseltilmiş, 332,972 milyon YTL'si ödenmiştir. 
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2 -Kuruluşun Amacı: 

Özelleştirme sürecinde, "et sektöründe faaliyet göstermek üzere; canlı hayvan 
alımı yapan, kombinalarında eti üreterek pazarlayan ve esas olarak, et işletmeciği yapan" 
Kurumun amaç ve faaliyetlerinde, 26.08.2005 tarihini takiben ve yeni ana statü ile önemli 
değişiklikler yapılmıştır. En önemli değişiklik; "Kurumun yeniden yapılandırılması, 
hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi, Ülke hayvancılığını 
teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olması" şeklinde yeni 
düzenlemeler yapılmasıdır. Yeni ana statü ile; Kurumun et sektöründe KİT işletmeciliğine 
devam etmesinin yanı sıra, öncelikle ilgili Bakanlığın görev kapsamında bulunması 
gereken, kamu hizmeti ağırlıklı son derece önemli görevler de verilmiştir. 

3 -Toplu Bilgiler: 

Et ve Balık Kurumu'nun 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler, son beş yılın 
gerçekleşmeleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki toplu bakış çizelgesinde gösterilmiştir. 
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Son Artış 

iki yıl veya 

Toplu bilgiler (*) Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 farkı azalış % 

Sermaye Bin YTL 160.000 300.000 300.000 300.000 400.000 100.000 33 

Ödenmiş sermaye 160.000 231.125 269.995 300.000 332.972 32.972 11 

Sermaye olumlu farkı 1.046.972 1.225.568 

ö z kaynaklar 10.410 57.166 63.791 55.087 49.508 (5.579) (10,1) 

Yabancı kaynaklar " 29.915 26.792 9.415 9.822 20.119 10.297 104,8 

Yab kay.sir.eden zarar 

Finansman giderleri 1.596 1.226 

Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) 26.649 81.327 78.320 68.188 70.412 2.224 3,3 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " 12.369 31.228 29.464 26.640 28.120 1.480 5,6 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 566 97 474 641 7.046 6.405 999,2 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 100 3 14,3 85 73,6 (U) (13.4) 

İştiraklere ödenen sermaye YTL 109.363 49.999 49.999 
İştirakler temettü gelirler " 304 

Başlıca alım miktarı Ton 49.792 28.798 14.765 10.504 13.657 3.153 30 

Tüm alım tutan Bin YTL 163.230 160.546 104.115 72.632 80.056 7.424 10,2 

Başlıca üretim miktarı (Göv.et.beyaz et dahil) Ton 42.476 25.394 13.044 9.185 9.751 566 6,2 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin YTL 190.429 199.784 129.179 95.583 96.23(1 647 0,7 

Üretim kapasitesi (Gövde etler) Ton 136.250 110.098 98.375 78.000 78.000 

Kapasiteden yararlanma oranı % 31 23 13 9 7 (2) (22) 

Başlıca satış miktarı (Gövde, parça,kanatlı) Ton 45.707 24.064 13.563 10.161 10.961 800 7,9 

Net satış tutan Bin YTL 202.097 149.276 116.627 87.209 83.268 (3.941) (4,5) 

Stoklar 

-İlk madde ve malzeme. Bin YTL 1.029 839 763 855 1065 210 24,6 
-Mamuller Bin YTL 5.277 15.278 13.588 6.210 5.469 (741) (U,9) 
-Diğer Stoklar Bin YTL 140 376 402 804 16 (788) (98) 

Memur (ortalama) Kişi 109 77 72 60 61 2 

Sözleşmeli (ortalama) Kişi 370 251 229 185 174 (11) (5.9) 

İşçi (ortalama) Kişi 1.535 1.172 1.045 817 765 (52) (6.4) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 34.957 44.688 35.218 26.839 29.860 3.021 11,3 
Cari yıla ilişkin; 

- Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 2.61i 2.917 2.223 2.174 2.234 60 2,8 

- Memur başına aylık ortalama giderler YTL 1.996 3.158 2.807 3.020 3.052 32 u 
- Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 4.769 5.238 4.548 3.799 4.137 338 8,9 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.074 1.739 1.814 1.789 1.981 192 10,7 

- İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 23.155 25.835 28.121 20.712 20.534 (178) (0,9) 
- İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.257 1.837 2.163 2.193 2.236 43 2, 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler Bin YTL 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 12.407 8.782 7.102 4.834 2.945 (1.889) (39,1) 

GSYH'ya katkı (üretici Mat.) Bin YTL 15.884 (13.540) 7.256 3.203 (7.366) (10.569) (330) 

GSYH'ya katkı (alıcı fiat) Bin YTL 15.884 (13.540) 7.256 3.023 (4.421) (7.444) (246,2) 
GSMH'ya katkı alıcı fıyatlanyla Bin YTL 15.884 (13.540) 7.256 3.203 (4.421) (7.624) (238) 

Faaliyet kârlılığı (Öz kay.yön.) % 

Mali kârlılık (Öz.kay.yön.) % 11 

İktisadi kârlılık % 7 

Zararlılık % 72 44 65,1 70 4.8 7,4 

Faaliyet zaran Bin YTL 14.962 (47.587) (23.880) (25.964) (34.448) (8.484) 32.7 

Dönem net kân (zararı) Bin YTL 1.143 (61.782) (42.172) (38.701) (38.551) 150 (0,4) 
Bilanço zaran Bin YTL 164.590 (1.226.331) (1.395.748) (251.160) (289.711) (38.551) 15,3 

(*) 2 0 0 2 - 2 0 0 4 y ı l l l a r ı n a ai t ve r i l e r Y T L ' y e ç e v r i l m i ş t i r . 
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Başbakanlığın 25.05.2001 tarih ve 2001/27 sayılı genelgesi çerçevesinde, askeri 
birliklerin ve kamu kurumlarının Şirketten tekrar et almaları sonucu 2002 yılında kısmen 
düzelen işletmecilik faaliyetleri; 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu 
uyarınca askeri birliklerin ve kamu kuruluşlarının serbest piyasa koşullarında ihale ile et 
alımına başlaması sonucu 2003 yılından itibaren daralmaya başlamıştır. 

Cari yılda canlı alım üzerinden 1.500 ton kümes hayvanı alımı programlanmasına 
karşılık 4.585 ton alım gerçekleşmiştir. 2005 yılına göre % 405 oranında fazla alım 
olmuştur. Programa göre sapmanın bu kadar yüksek olmasının nedeni, 2006 yılında askeri 
birlikler ile yapılmış olan kümes hayvanı satış bağlantısının fazla olmasından ileri 
gelmektedir. Yıl içinde askeri birliklere 2.219 ton kanatlı beyaz et satılmıştır. 

Et kilo üzerinden alımlarda 16.000 ton büyükbaş, 475 ton küçükbaş olmak üzere 
toplam 16.475 ton kırmızı et alımı programlanmış, büyükbaşta 6.504 ton, küçükbaşta 56 
ton et alımı gerçekleştirilmiştir. Programa göre büyükbaş alımlarda % 60, küçükbaş 
alımlarda % 88 oranında az alım gerçekleşmiş olup, 2005 yılına göre ise büyükbaşta % 28 
oranında az alım gerçekleşirken, küçükbaşta % 115 oranında fazla alım 
gerçekleştirilmiştir. 

Kuruluş; programında olmamasına rağmen yıl içinde 1.714 ton büyükbaş, 58 ton 
küçükbaş, 11 ton kümes hayvanı ve 45 ton parça et (3,6 ton'u kuzu, 41,4 tonu kanatlı) 
olmak üzere toplam 1.828 ton mezbuh et alımı (Kesilmiş gövde et veya parça et olarak 
alım) gerçekleştirilmiştir. Mezbuh alımlar için 12,9 milyon YTL ödeme gerçekleştirilmiş 
olup bu tutar bütün alımların % 16'sını oluşturmaktadır. 

Son beş yıllık dönemdeki hayvan alımları 2002 yılı ile kıyaslandığında %72, et 
üretiminde %77, et satışlarında %76 oranında azalma mevcuttur. 2006 yılında (6) et 
kombinasının üretim kapasitesi 78.000 ton/yıl olmakla birlikte, 9.751 ton üretim 
yapılmıştır. Bu miktardaki et üretiminin sadece bir kombina tarafından yapılabilmesi 
mümkündür. 

Yeni ana statü ile kurumun amaç ve faaliyetlerinde önemli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Nitekim hayvancılığın gelişmesine destek olunması kapsamında, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,Ziraat Bankası A.Ş, Et ve Balık 
Kurumu Genel Müdürlüğü arasında, 16.07.2006 günü yapılan sözleşme ile, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde 28 ildeki Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarına, tarımsal 
kredi faiz oranı üzerinden kredi kullandırılmak suretiyle, sözleşmeli besicilik modeli 
çerçevesinde besi sığırı yetiştirilmesine, yetiştirilen besi sığırlarının EBK' nın Van, 
Diyarbakır, Bingöl ve Erzurum kombinalarında kesilerek, tüketicilere sunulmasına ilişkin 
usul ve esaslar uygulamaya konulmuştur. 

Proje ile 10 yıllık sürede 880 bin baş besi hayvanı yetiştirilmesi (yılda 88 bin 
adet) öngörülmüş olup, Tarım Kredi Kooperatiflerinin sorumluluğu "yetiştirilen 
hayvanların EBK kombinalarına satılması," şeklinde belirlenirken, EBK' ya ise, 
"yetiştirilen hayvanların kombinalar tarafından satın alınarak kesilmesi ve üretilen etin 
bayiler vasıtasıyla tüketicilere satılması" sorumluluğu verilmektedir. 

Uygulama yılı olan Ekim 2007 itibariyle 243 besicide 6.764 adet büyükbaş sığır 
besi yapıldığı, bunun 2.979 adedinin kesim için Et Balık Kurumuna teslim edildiği 
görülmüştür. 

Uygulamada görülen bu gerçekleşmelerle projede tadat edilen hedeflere 
ulaşılamayacağı aşikardır. 
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İlgili taraflar ile projenin yeniden gözden geçirilmesi ile uygulamanın bölgesel 
değil yurt sathında ele alınması konusunda çalışmaların sürdürülmesi yönünde her türlü 
gayretin gösterilmesi gerekmektedir. 

Halen EBK'nın üretim birimlerinde kapasite kullanım oranı son derece düşük olup 
2006 yılında 33.083 hayvan kesebilmiştir. Bu durum 1992 yılından itibaren özelleştirme 
kapsamında olan kuruluşun Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.8.2005 tarih, 2005/104 
sayılı kararı ile kapsamdan çıkarılmasına rağmen henüz kendini toparlayamaması, 
finansman sıkıntısı çekilmesi, canlı hayvan kesiminde istikrar sağlanamaması, et 
bağlantılarının istikrarsızlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesi ile 
yüksek maliyetler nedeniyle rekabet ortamı yaratılamamasından kaynaklanmıştır. 
Dolayısıyla pazar payınının %1'lerin altına düşmesi ile kapasite kullanım oranı sembolik 
durumda kalmıştır. Kurum kombinalannın bu kapasite kullanım oranlarıyla kâr etmesi ve 
verimli çalışması mümkün görülmemektedir. 

Ana statüdeki; "ilgili bakanlık veya mercilerce verilecek görevleri yerine 
getirmek" şeklindeki madde öncelikle KİT ile bakanlık ilişkileri açısından 233 sayılı 
KHK'nin 40.maddesine uygun düşmemekle birlikte aynı KHK nin 35/2-3 fıkraları 
gereğice üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları Bakanlar Kurulunca tespit edilebilir ancak 
mahrum kalınan kârın hazinece karşılanması hükmü mevcuttur. 

Ana statüde yer alan bu hüküm, KİT statüsündeki bir Kuruluşun ilgili Bakanlıkla 
irtibatı "faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesinin gözetimi" içeriklidir. Aynca, 
"mercilerce verilecek görevleri yerine getirmek" şeklindeki düzenleme, Kurumun tüzel 
kişiliğine ve özerk faaliyet yapısına karşı belirsizlikler taşımaktadır. 

Kurumun özelleştirme kapsamında merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel 
Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği ile Personel ve 
Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Üretim Dairesi 
Başkanlığı, Ticaret Dairesi Başkanlığı olarak (4) daire başkanlığı şeklinde, taşra teşkilatı 
ise (6) kombina ve (1) işletme olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.08.2005 tarih ve 2005/104 sayılı kararı 
ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilen, 
06.10.2005 tarih ve 25958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar gereğince, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilen, Yüksek Planlama Kurulunun 10.02.2006 tarih 
2006/T-7 sayılı kararı ile onaylanan ve 03.03.2006 tarih 6505 sayılı T.Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayınlanmasını müteakip, Kurumun merkez teşkilatında tekrar genişleme 
çalışmaları başlatılmış, daire başkanlıkları tekrar oluşturulmuş, bazı görevlere açıktan 
atama yapmak üzere Hazineden izin alınmıştır. 

Kuruluş, özelleştirme kapsamından çıkarılmasından sonra yeniden yapılanma 
çalışmaları sürdürülmekte olup, bu çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak yıllarca 
devam eden faaliyet zararını asgariye indirmesi ve ekonomiye katkı sağlaması yönüyle 
gerekli tedbirleri alması zorunludur. 

Ayrıca taşra teşkilatında yeni üretim birimlerinin oluşturulması, satılmış olan bazı 
kombinaların tekrar alınması işlemlerine başlanmıştır. 

Nitekim Ağrı valiliğinin 07.06.2006 tarih ve 1591 sayılı yazısı üzerine, Ağrı il özel 
idaresine ait et kombinasının Et ve Balık Kurumuna devredilmesi hususu yönetim 
kurulunun 08.06.2006 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunarak,5.575 bin YTL 
tutarında ek ödeneğin kuruluş özkaynaklanndan karşılanmak üzere 2006 yılı yatırım 
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programına alınmasına karar verilmiştir. 16.06.2006 tarihinde de devralınmıştır. Kurumca 
2007 yılı içinde 3.717,5 bin YTL harcama ile işletme kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Kombinanın idari yapısının oluşturulması Yönetim Kurulunun 28.11.2006 tarih ve 
98 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Yönetim Kurulunun 10.06.2007 tarih ve 55 sayılı 
kararıyla açılmasına karar verilen Ağrı Kombina Müdürlüğü 15.06.2007 tarihinde 
işletmeye açılmıştır. 

Kurumun işletmecilik faaliyetini yürüten (6) et ve (1) tavuk kombinasının; hayvan 
alımı ve üretimi ile pazarlama faaliyetlerini koordine eden Genel Müdürlük'te 2005 
yılında toplam 189, 2006 yılında 221 personel, Yine Ankara Sincan et sanayi ve tavuk 
işletmesinde 2005 yılında 259, 2006 yılında 318 personel mevcuttur. Kurumun mevcut iş 
hacmi dikkate alındığında, merkezi yapı masraflı ve geniş bir organizasyona sahip olup, 
personel sayısı fazladır. 

Merkez teşkilatının kurumun işletmecilik faaliyetlerindeki yükü oldukça fazladır. 
Cari yılda hayvan alımları hariç tüm giderler toplamı 42,3 bin YTL olup, bunun %15 
oranında 6,4 milyon YTL'si genel müdürlük merkezine aittir. Mevcut yapının devamı 
halinde, işletmecilik faaliyetleri üzerindeki genel müdürlük yükünün artarak devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

II-İDARİ BÜNYE 

1- Kuruluşun Yapısı: 

Kurum, 26.08.2005 tarihine kadar özelleştirme kapsamı ve programında kalmış ve 
yönetim bakımından; 4046 sayılı Kanun 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ana statü, 
denetim bakımından 4046 ve 3346 sayılı Kanunlar ile 72 sayılı KHK'ye tabi olarak 
faaliyet göstermiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 20.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı karan ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan Şirketin özelleştirme çalışmaları, Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 26.08.2005 tarih ve 2005/104 sayılı karan ile özelleştirme kapsam ve 
programından çıkartılarak eski statüsüne iade edilmiş, 06.10.2005 tarih ve 25958 sayılı 
resmi gazetede yayınlanan kararla da Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. 
Yeni ana statü, Yüksek Planlama Kurulunun 10.02.2006 tarih ve 2006/T-7 sayılı karan ile 
onaylanarak, 03.03.2006 tarih ve 6505 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Ancak bu ana statünün 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
"mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkındaki yönetmelik" hükümlerine uygun olarak 
hazırlanması gerekliliği nedeniyle resmi gazetede yayınlanmamıştır. 24.07.2006 tarih ve 
2006/T-25 sayılı Yüksek Planlama Kurulu karan ile, belirtilen yönetmelik hükümlerine 
uygun hale getirilen ana statü 17.08.2006 tarih ve 6623 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde, 
ayrıca 22.08.2006 tarih ve 26267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır 

Kurumun yeni ana statüsü ve takiben izlenen gelişmeler aşağıda özetlenmiştir. 

Yeni ana statü ile kurumun amaç ve faaliyetlerinde önemli değişiklikler yapılmış, 
özelleştirme kapsam ve programında olduğu dönemdeki amaç ve faaliyet konulannın 
dışına çıkılmıştır. Yeni ana statünün 1 .maddesinde ; " Kurumun yeniden yapılandırılarak, 
hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi," içerikli hüküm 
getirilmiş, aynca faaliyet konulan kapsamına ; "Ülke hayvancılığını teşvik ederek 
istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak" hükmü getirilmiştir. 

Hayvancılık sektörünü desteklemek görevi kapsamında, Besi hayvancılığının 
geliştirilmesi, teşvik edilmesi için Türkiye Tanm Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası A.Ş. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü arasında, 
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16.07.2006 günü yapılan sözleşme ile Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde (28) 
ildeki Tanm Kredi Kooperatifi ortaklanna, tarımsal kredi faiz oranı üzerinden kredi 
kullandınlmak suretiyle, sözleşmeli besicilik modeli çerçevesinde besi sığırı 
yetiştirilmesine, yetiştirilen besi sığırlarının EBK'nın Van, Diyarbakır, Bingöl ve Erzurum 
kombinalannda kesilerek, tüketicilere sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Proje ile 10 yıllık sürede 880 bin baş besi hayvanı yetiştirilmesi (yılda 88.000 
adet) öngörülmüş olup, tarım kredi kooperatiflerinin sorumluluğu "yetiştirilen hayvanların 
EBK kombinalarına satılması," şeklinde belirlenirken, EBK'na ise, "yetiştirilen 
hayvanların kombinalar tarafından satın alınarak kesilmesi ve üretilen etin bayiler 
vasıtasıyla tüketicilere satılması" sorumluluğu verilmektedir. 

Yeni ana statü ile Şirketin ismi, "Et ve Balık Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

2005 yılı içinde Kurum genel müdürlük merkezinde küçülme çalışmalan 
başlatılarak 3 daire başkanlığı kapatılmış veya birleştirilmiş iken, Ağustos 2005 ayından 
itibaren genişleme çalışmalarına girişilmiştir. Bu kapsamda; 3 daire oluşturulduğu, kadro 
ihdaslannın yapıldığı, Hazine Müsteşarlığından 116 adet açıktan personel atama izni 
alındığı anlaşılmıştır. 

Ağn valiliği il özel idaresinin 07.06.2006 tarih ve 1591 sayılı yazısında, "Ağrı'daki 
et kombinasının faaliyete geçirilmesi, Ağrı ekonomisinin canlandınlması, işsizliğin 
azaltılması amacıyla, kombinanın EBK tarafından devir alınması" istenmiştir. Yazıyı 
takiben; kombinanın Et ve Balık Kurumuna devredilmesi hususunu görüşmek üzere, 
Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında (8) kişiden oluşan etüt komisyonu 08.06.2006 
günü toplanarak, Ağn kombinasının Kuruma devredilmesi halinde 8.575 bin YTL 
yatırım harcaması gerektiğini belirlemiş, konu yönetim kurulunun 08.06.2006 tarihli 
toplantısında görüşülerek, "2006/4 sayılı etüt komisyonu kararındaki, 08.06.2006 tarihli 
karar içeriği de dikkate alınarak, maliye bakanlığı, devlet planlama teşkilatı ve hazine 
müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunarak, prosedürün başlatılmasına," karar alınmış ve 
16.06.2006 tarihli protokol ile, Ağrı et kombinasının EBK'ya devir işlemleri başlatılmış 
ve Protokolün 5. maddesine göre ; "kombinanın tüm menkul ve gayrimenkul malları 
mütemmim cüzleriyle birlikte, (1,00 YTL) iz bedelle EKB"a devralınmıştır. 

11.07.2006 tarih ve 2006/37 sayılı YPK karan ile, "Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğü Ağn Et Kombinasının yeniden faaliyete geçirilmesi için bakım-onanm ve 
modernleştirmeye dönük yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla, 5.575 bin YTL 
tutarındaki ek ödeneğin kuruluş öz kaynaklarından karşılanmak üzere Kurumun 2006 yılı 
yatırım programına alınmasına karar verilmiştir. 

Ağrı kombinasının revize çalışmaları bitirilmiş, faaliyete geçmesi için Yönetim 
Kurulunca 01.06.2007 tarih ve 11-55 sayılı kararı alınmıştır. 

Yörede Kurumun Erzurum, Van, Bingöl Et Kombinaları mevcut olup, düşük 
kapasite ile faaliyet göstermektedirler. Cari yılda Van kombinası %9,1, Erzurum 
kombinası %3,3, Bingöl kombinası % 4,9 kapasite ile çalışmıştır. Kurumun Ağrı hariç (6) 
et kombinasının toplam büyükbaş kesim kapasitesi 500.000 adet/yıl olmakla birlikte, cari 
yılda kapasitenin yaklaşık %7'i oranında 33.083 adet büyükbaş, %0,7 oranında 2.321 adet 
küçükbaş kesim yapılmıştır. 

Şirketin ana statüsünün 6' ncı maddesi nominal sermayenin 220 trilyon liradan 300 
trilyon liraya yükseltilmesi nedeni ile değiştirilmiş olup, bu durum T.Ticaret sicil 
gazetesinde yayımlanmak suretiyle 07.11.2003 günü tescil edilmiş, 03.03.2006 tarihli 
T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan yeni ana statü ile de sermaye 400,0 milyon YTL 
olmuştur. Sermayenin 332,9 milyon YTL'si ödenmiştir. 
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2006 faaliyet yılında, memur personelin özlük işlerinde 657 sayılı Kanun, 
sözleşmeli personelin özlük işlerinde 399 sayılı Kanun bu kanunlardaki değişiklikler ile 
yönetim kurulunun 30.10.2001 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen, 16.11.2001 tarih 
ve 24585 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan personel yönetmeliği uygulanmıştır. 

İşçiler 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2882 sayılı kanunlara, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve 
lokavt kanununa tabidir. 

2- Karar ve Yürütme organları: 

Kurum ana statüsünün 8/1 'inci maddesinde ; "Yönetim kurulunun teşkili, görev ve 
yetkileri ile yönetim kurulu üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, 
görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda KHK hükümleri 
uygulanır."denilmektedir. Ayrıca, ana statünün personel hakkında uygulanacak mevzuata 
ait 23'üncü maddesinde de, diğer personelin yanı sıra, yönetim organının özlük haklarında 
233 ve 399 sayılı KHK'lerle irtibat sağlanmaktadır. 

233 sayılı KHK' nin 5/2'ci maddesine göre yönetim kurulu en yüksek seviyede 
yetkili ve sorumlu karar organıdır. 6/1'inci maddesine göre yönetim kurulu bir başkan ve 
beş üyeden oluşmaktadır. 6/2'nci maddeye göre genel müdür yönetim kurulu başkanıdır 
ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. Diğer yönetim kurulu 
üyelerinden ikisi ilgili bakanın, birisi hazine müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, ikisi de 
teşebbüs genel müdür yardımcılan arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile 
atanmaktadır. 8/1'inci maddeye göre yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevden 
alınabilirler. 

Ana statünün 11/1 'inci maddesinde "Genel Müdürün atanması, nitelik ve şartlan, 
görev ve yetkileri hakkında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır." denilmek 
suretiyle 233 sayılı KHK'ye paralellik sağlanmıştır. 

Kurumda; Faaliyet döneminde bir yönetim kurulu başkanı ile beş yönetim kurulu 
üyesi görev yapmıştır. 

Kurumda 03.03.2006 tarihinden itibaren, yeni ana statü ile birlikte önemli bir dizi 
idari, hukuki ve mali kararlar alınmış, kurumun organizasyon yapısı değiştirilmiş, üretim 
kapasitesinin arttırılması için Ağn Et Kombinası tekrar Kurum bünyesine girmiş, TAR-ET 
projesinde aktif görev alınmıştır. 

Ayrıca Kurumun yeniden ihyası için bir dizi kararlar alınmaktadır. Kurumun 
yönetim ve yürütme organının mevzuata göre teşkil edilmesi, atamaların usulüne uygun 
olarak tamamlanması, gerekmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür unvanına 
233 sayılı KHK ve ana statü hükümlerine göre atamalann yenilenmesinin gecikmesi 
sonucu hukuki tereddütler doğabilecektir. 

Hukuki sorun yaratılmamasını teminen; yönetim ve yürütme organı atamalarının 
Kurumun yeni ana statüsü ile, 233 sayılı KHK'nin 6/2. maddesi ve 399 sayılı KHK'nin 5. 
maddesine uygun şekilde yapılması için ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulması gerekir. 

3-Yürütme organı; 

Yürütme organı; genel müdür, genel müdür yardımcılan, daire başkanlıklan, teftiş 
kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, savunma sekreterliği ve bunlara bağlı birimlerden 
oluşmaktadır. 
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Ana statünün 11/1. maddesinde "Genel Müdürün atanması, nitelik ve şartları, 
görev ve yetkileri hakkında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır." denilmek 
suretiyle 233 sayılı KHK'ye paralellik sağlanmıştır. 

29.01.1990 tarih ve 20417 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan KİT personel 
rejiminin düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair 399 sayılı KHK'nin 5. maddesine göre ; " teşebbüs genel müdürü ve 
genel müdür yardımcısı kadrolarına ilgili bakanın teklifi üzerine "ortak karar" ile atama 
yapılır denilmektedir. 

03.03.2006 tarihinde KİT mevzuatına uygun olarak, yeni ana statüsü yayınlanan 
Kurumun yürütme organında görev yapan genel müdür ile mahkeme karan ile görevine 
iade edilen genel müdür yardımcısının yeni ana statü ve KİT mevzuatı çerçevesinde 
atamalarının yapılması gerekmektedir. 

III-MALİ BÜNYE 

Kurumun mali yapısı cari yılda da sağlıklı bir yapıya kavuşamamıştır. Varlıklann 
% 31 'i dönen, % 69'u duran değerlerden meydana gelmektedir. 

Şirketin kısa ve uzun vadeli borçlan, öz kaynaklannın %28'i düzeyinde olup, son 
dönemlerde sağlanan sermaye artınmlannın mali yeterlilik rasyosuna olumlu katkılar 
sağladığını göstermektedir. 

Toplam varlıklann genel devir hızı oranı 1,8 dir. Bu oran düşük kabul edilmelidir. 
Çünkü varlıkların devir hızı oranı doğrudan kârlılığı etkileyen bir faktör olduğundan 
burada her 100 YTL'lik aktife karşılık 180 YTL'lik net satış hasılatı yetersiz kalmaktadır. 
Gerek öz kaynaklann, gerekse toplam aktiflerin devir hızlannın yüksek olmasını önleyen 
en önemli faktörlerin başında üretimin istenen düzeylerde gerçekleştirilememesi ve ticari 
maliyetlerin birim satış fıyatlanna oranla yüksek olmasıdır. 

Kurumda zarar kronikleştiği için sermaye artırımları zararla etkisini yitirmektedir. 
Zarann yapısal bir durum olması kurumun mali yapısını daima olumsuz biçimde 
etkilemekte; yeni sermaye sağlanması kronikleşen bu durumu iyileştirme yerine 
sonuçlarını erteleme etkisi göstermektedir. 

Kurumun faaliyetlerini sürdürebilmesi; rekabete dayalı AB normlanna ve dışa açık 
ekonomi politikalarına uyum sağlayabilmesine bağlıdır. 

Faaliyet ve dönem zararlan kabul edilebilir sınırların üstünde olan Kurumun yeni 
statüsüyle gelecekte de faaliyetlerini sürdürebilmesi için; geçmişin zor işletmecilik 
şartlannda yerleşmiş; rekabet, verimlilik, maliyet ve kalite kaygılarından uzak kalması, 
özellikle özelleştirme kapsam ve programında yer aldığı 1992-2005 yıllannda çalışma 
disiplininden hayli uzaklaşmış ve yönetilmesi güç hale gelmiş kurum yapısının 
rasyonelleştirilmesini teminen; Kurum yönetimi tarafından ilk etapta beş yıllık "Yeniden 
Yapılanma Programı" tasarlanıp bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir. 

IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI 
1-Üretim ve maliyetler : 

2006 yılında Adana, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya ve Van olmak üzere 6 
adet et kombinası ile Sincan Et Sanayi ve Tavuk Kombinası faaliyet göstermiştir. 

1997 yılında Ağrı İl Özel İdaresine devredilen, ancak 2001 yılından bu yana atıl 
vaziyette bulunan Ağrı Et Kombinası, Ağrı İl Özel İdaresi İl Daimi Encümeninin 7.6.2006 
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tarih, 162 sayılı kararıyla Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 
Kombinanın yeniden faaliyete geçirilmesini teminen bakım, onanm ve modernleştirmeye 
dönük yatınmların gerçekleştirilmesi amacıyla Yüksek Planlama Kurulu'nun 11.7.2006 
tarih, 2006/37 sayılı Kararı ile 2006 yılı yatırım programına alınmıştır. Kombinanın revize 
çalışmalannın tamamlanıp faaliyete geçebilecek hale gelmesi nedeniyle, Yönetim 
Kurulu'nun 1.6.2007 tarih, 55 sayılı Karan ile 15.6.2007 tarihinde açılmasına karar 
verilmiştir. 

Kanatlı hayvan kesimi sadece Sincan kombinasında yapılmakta olup, aynı 
zamanda parça et ve şarküteri üretimi de gerçekleştirilmektedir. Sincan kombinasının 
yıllık kapasitesi 9.000 ton'dur. 

2006 yılında Sincan kombinasında 3.651 ton üretim gerçekleştirilmiş olup 2005 
yılına göre % 414 oranında artış meydana gelmiştir. Kapasite kullanım oranı % 40,6 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

Mevcut kombinalann 9.896 m 2 toplam donmuş muhafaza alanı mevcuttur. Bu 
alanda 7.134 ton donmuş et muhafaza edilebilmektedir. Aynca mevcut depoların tamamı 
%25 ilave yükleme imkanına sahip olup, maksimum 8.929 ton donmuş et muhafaza 
edilebilmektedir. 

Şirket 2000 yılında Sincan Et Sanayi ve Tavuk Kombinası ile Erzurum Et 
Kombinasına TS EN ISO 9002 kalite güvence belgesi almıştır. Alınan ISO 9002 belgesi 
1994 versiyonu olup 2003 yılı sonuna kadar kullanılmıştır. Bu aşamadan sonra TS EN 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'ne geçiş çalışmalarına başlanmış, Sakarya Et 
kombinası 21.11.2005 tarihinde, Diyarbakır Et kombinası 15.12.2005 tarihinde, Erzurum 
Et kombinası 26.12.2006 tarihinde ve Sincan et sanayi işletmesi ve tavuk kombinası 
28.2.2007 tarihinde adı geçen belgeyi almışlardır. Adana, Ağrı, ve Van kombinalanna 
kalite yönetim sistemi belgesi alma çalışmaları devam etmektedir. 

Aynca Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 560 sayılı KHK'si gereği üretim yapan 
tüm kombinalarda TS EN 13001 HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalanna 
Göre Gıda Güvenliği) Yönetiminin uygulanmasının gerektiği ve bu sistemin 4 yıllık bir 
sürede tam olarak uygulamaya geçirileceği bilinmekte iken Türk Standartlan Enstitüsü 
Başkanlığı, Nisan 2006 tarihi itibariyle HACCP sistemini yürürlükten kaldırarak yerine 
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. Diyarbakır 
ve Sakarya et kombinası müdürlüklerine TS EN ISO 22000 belgesi almak amacıyla 
hazırlanan dokümantasyon çalışmaları tamamlanmış olup, kısa sürede uygulamaya 
konulması beklenmektedir. 

Konu ile ilgili olarak İmalat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kalite ve 
Standardizasyon Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülmekte olup, 1 Şube 
Müdürü, 1 Şube Müdür Yardımcısı, 1 şef görev yapmaktadır. 

2006 yılında gövde et olarak 6.113 ton kırmızı et, 3.638 ton beyaz et, 1.355 ton 
kırmızı büyük ve küçük baştan elde edilen parça et üretimi, 794 ton beyaz parça et üretimi 
olmak üzere toplam 2.206 ton parça et üretimi gerçekleştirilmiştir. 2005 yılına göre 
kırmızı ette % 27,8 oranında azalma, beyaz ette % 412,4 oranında artma, parça ette de 
% 47 oranında artma görülmektedir. 

Et mamullerinden 27 ton sucuk, 90 ton kavurma üretimi ile 4 ton İnegöl-
hamburger üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2006 yılında büyükbaş hayvan kesim kapasitesi 500.000 baş/yıl, küçükbaş hayvan 
kesim kapasitesi 3.150 bin baş/yıl dır. Büyükbaş hayvan kesim kapasitesinden yararlanma 
oranı % 6,62, küçükbaş hayvan kesim kapasitesinden yararlanma oranı % 0,07 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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Büyükbaş hayvan kesimlerinde Adana kombinasında %2,67 oranıyla en düşük, 
Diyarbakır et kombinasında % 11,66 oranıyla en yüksek kapasite kullanım oranı 
gerçekleşmiştir. 

Küçükbaş hayvan kesimlerinde kapasite kullanım oranı %1'in çok altında 
gerçekleşmiş olup Bingöl ve Van et kombinalarında kesim gerçekleştirilmemiştir. 

1992 yılından itibaren özelleştirme kapsamında olan kuruluş Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun 26.8.2005 tarih, 2005/104 sayılı kararı ile kapsamdan çıkarılmasına rağmen 
henüz kendini toparlayamaması, finansman sıkıntısı çekilmesi, canlı hayvan kesiminde 
istikrar sağlanamaması, et bağlantılarının istikrarsızlığı, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun yürürlüğe girmesi ile yüksek maliyetler nedeniyle rekabet ortamı 
yaratılamaması ve dolayısıyla serbest piyasa pazar payını kaybetmesi ile üretim oldukça 
düşmüş, dolaysıyla kapasite kullanım oranı sembolik durumda kalmıştır. 

Şirket kombinalarının bu kapasite kullanım oranlarıyla kâr etmesi ve verimli 
çalışması mümkün görülmemektedir. 

Ayrıca Tanm Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası 
A.Ş. Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 16.07.2006 tarihli Sözleşme ile Güney 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayan (28) ildeki Tanm Kredi Kooperatifi 
ortaklanna tanmsal kredi faiz oranı üzerinden kredi kullandırılmak şekliyle, sözleşmeli 
besicilik modeli çerçevesinde besi sığır yetiştirilmesine, yetiştirilen besi sığırlanmn 
EBK'nın Van, Diyarbakır, Bingöl ve Erzurum kombinalannda kesilmesi ile 10 yıllık 
sürede 880 bin baş besi hayvanı yetiştirilmesi (yılda 88 bin baş) yetiştirilen bu sığırları 
EBK'nın alım garantisinde ve bayileri aracılığı ile satış sorumluluğu üstlenmiştir. 

Sözleşme gereği 28 ilde üretilecek sığırların mevcut kombinalarda (Van, 
Diyarbakır, Bingöl, Erzurum) kesilmesi imkan dahilinde iken, Ağrı Et Kombinasının 
tekrar Kuruma iadesinin, mevcut durumda kârlılık ve verimliliğe doğrudan katkısı 
mümkün görülmemektedir. 

Üretim ve üretim maliyetleri ile ilgili olarak; 

-Mevcut kombinalann kapasite kullanım oranlarının yeterince değerlendirilmesi, 

-Kârlılık ve verimlilik esası içinde kalınarak pazarlayabileceği miktarda alım 
yapılması, %1'in altında olan pazar payını artırma ve piyasada etkin olma yöntemlerinin 
araştırılması, 

-Atıl kapasite ve iş gücünün belediye ve özel sektöre kesim yapılmak suretiyle 
değerlendirilmesi hususunun araştırılması, 

gerekmektedir. 
2-PazarIama 
Kurumun müşteri profilinde geçmiş dönemlere göre kayda değer bir değişiklik 

olmamıştır. Kurum müşterileri, 

-Milli Savunma Bakanlığı,Jandarma Genel Komutanlığı,(Ordu) 
-Kamu kurum ve kuruluşları, 
-KİT'ler, 

-Serbest meslek kuruluşlan , (fabrika, lokanta, otel vs.) 
-Doğrudan tüketiciye satış yapan birimler,(mağaza, bayii, kantin, reyon) 

Şeklindedir. 
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Satışların % 61 "i askeri birliklere, % 13'ü kamu kurum ve kuruluşlarına, % 6'sı 
KİT'lere, % 06'sı bayilere, % 19'u diğerlerine yapılmıştır. 

Halen EBK' nın üretim birimlerinde kapasite kullanım oranı son derece düşük olup 
2006 yılında 33 bin büyük baş hayvan kesebilmiştir. Bu durum et üretiminde besi sığırı 
bulunmamasından değil, üretim maliyetinin yüksekliği ve pazar payının % 1' lerin altında 
olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan mukavele ile EBK kredili besi hayvanlarını 
almayı garanti etmektedir. Bu tür bir uygulama, Kurumun mevcut pazar payı dikkate 
alındığında, ciddi sorunlar yaratacaktır. Bu nedenle, üretilecek etin ve et mamullerinin 
pazarlanması ile ilgili olarak, acilen önlem alınması, pazarlama faaliyetlerinin önündeki 
engellerin kaldırılması, zorunlu gözükmektedir. 

Ancak taslak eylem planının üç yıllık üretim hedefleri içinde bulunan, 2007 yılı 
içerisinde yürürlüğe girmesi planlanan TA-RET Projesi ve bölge bayilikleri uygulaması 
ile üretim kapasitelerinin %15'e çıkarılması, kırmızı et üretiminin 12.000 ton, beyaz et 
üretiminin 3.500 ton, toplam şarküteri üretiminin 550 ton olması hedeflenmiş ise de, 
raporun pazarlama bölümünde geniş olarak izah edildiği üzere yıl içerisinde hedeflenen 
TARET projesindeki 88.000 büyük baş besisinde %7,6, EBK kombinalarına teslim edilen 
hayvan sayısında %3,3 oranında gerçekleşme olduğu, bayilik sisteminde de sadece gazete 
ilanlanndan öteye geçilemediği görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen projenin de uygulanmaya başlanmasıyla ve başarıya ulaşması ile 
birlikte, üretimde ortaya çıkacak artış nedeniyle, pazarlama işleri ve bayilik sisteminin 
önemi son derece artacaktır.Bu nedenle; bayilik sistemi ile ilgili çalışmalarda, projenin 
hukuki esaslarının,mali hükümlerin, sözleşme detaylarının titizlikle hazırlanması ve 
uygulanması önem arz etmektedir. 

Kurumun; satacağı miktarda hayvan alması, üretim yapması, et stoklarını asgari 
seviyelerde tutması şeklindeki son yıllardaki genel işletmecilik politikasını sürdürmesi, 
pazarlama faaliyetleri ile ilgili sorunların giderilmesi için gerekli olan tüm tedbirlerin 
öncelikli olarak alınması gerekmektedir. 

V- YATIRIMLAR 

2006 yılı yatırım programı 2 projeden oluşmakta olup, ödeneği 9.575 bin YTL 
olarak belirlenmiştir. 

Kurum 26.08.2005 tarihinden itibaren Kurum özelleştirme kapsam ve programından 
çıkmış olup, yatınm proje işlemlerini ilgili bakanlık olarak,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
vasıtasıyla sürdürmektedir. 

Kurumun özelleştirme kapsam ve programında kaldığı (1992-2005) yıllan arasında 
üretim ünitelerinin sektöre uygun hale getirilmesi yönünde gerekli yatınmlar 
yapamamıştır. Kurumun özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmasını takiben, 
öncelikle 2006 yılı yatırım programı idame ve tamamlama ödeneğinin revize edilerek, 
Diyarbakır, Sakarya ve Sincan kombinalarında yenileme çalışmalarının tamamlanması, 
bunu takiben de Adana ve Erzurum kombinalarının yenileme çalışmalarına başlanması 
hususu 02.02.2006 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu karan ile uygun bulunmuştur. 
Diyarbakır, Sakarya ve Sincan kombinalan için yapılacak yenileme işlerinin tutarı 19. 
01.2006 tarih ve 2006 /l sayılı kurum etüt komisyonu karan çerçevesinde 3,8 milyon YTL 
olarak tespit edilmiştir. 
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Yüksek Planlama Kurulunun 11.07.2006 tarih ve 2006/37 sayılı kararı ile, Kurumun 
2006 yılı yatırım programına, Ağrı et kombinasının bakım-onarım ve modernleştirilmesi 
projesi ile ilgili olarak, 5.575 bin YTL ek ödenek konulmuş ve Kurumun 2006 yılı yatırım 
ödeneği tutan; 9.375 bin YTL'ye yükselmiştir. 

Ağn kombinası için 3.515.762 YTL harcama gerçekleştirilerek 2007 yılı içinde 
işletmeye açılmıştır. 

VI-BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 

Kurumun bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

Kuruluşun, %25 oranında 125 YTL değerinde paya sahip olduğu Tasfiye Halindeki 
Et ve Balık Sanayi ve Ticaret A.Ş (Et-Paş), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
gönderilen 15.1.2004 tarih ve 473 sayılı yazıya istinaden aynı tutarda karşılık ayrılmak 
suretiyle Kuruluş kayıtlarında izlenmektedir. 

VII-ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Kuruluşun kamu yaran gözetilerek, verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için; 

- İstihdam, üretim ve pazarlama konulannda mevcut yapının etüd edilerek zararın 
azaltılmasına yönelik uzun vadeli hedef ve stratejileri kapsayan bir "Yeniden Yapılanma 
Programı"nın hazırlanması, 

- Kombinaların üretim teknolojisi açısından durumunun tetkik edilerek, gerekli 
modernizasyon yatırımlarının gerçekleştirilmesi, 

- Pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi suretiyle satış miktannın artınlması, 

2- Sözleşmeli besicilik projesi (TARET) tarafları ile projenin uygulama 
sonuçlarının gözden geçirilerek, uygulamanın genişletilmesi konusunda çalışmaların 
sürdürülmesi, 

- Alt Komisyon toplantısında; Kuruluşça, TAR-ET projesinin uygulanabilirliği ve 
aksayan yönlerini kapsayan bir raporun hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Üst Komisyon toplantısına sunulması, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Et ve Balık Kurumunun 2006 yılı bilançosu ve 38.551.174,26 Yeni Türk Lirası 
dönem zaran ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Et ve Balık Kurumu 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) YTL YTL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

1- Dönen Varlıklar 

A- Hazır Değerler 8.776.051,75 8.597.864,25 

1) Kasa 82.059,28 83.490.27 

2) Alınan Çekler 284.040,3 283.649,95 

3) Bankalar 8.438.546,03 8.254.630,47 

4) Ver.Çekler Ve Ödem.Em.(-) (28.593,86) (23.906,44) 

B- Menkul Kıymetler 

C- Ticari Alacaklar 5.540.994,6 5.574.450,22 

D- Diğer Alacaklar 365.894,07 440.917,58 

»toklar 7.868.460,86 6.533.769,78 

1) İlk Madde Ve Malzeme 855.062, 1.065.046,53 

2) Yan Mamuller 

3) Mamuller 6.209.705,78 5.468.707,26 

4) Ticari Mallar 

5) Diğer Stoklar 803.515,66 15,99 

6) Verilen Sipariş Avansları 177,42 

F- Gelecek Ay.Ait Gid.Ve Gcl.T. 511.873,11 758.977,34 

G- Diğer Dönen Varlıklar 164.938,98 931.016,64 

Dönen Varlıklar Toplamı 23.228.213,37 22.836.995,81 

A-Ticari Alacaklar 8.322,7 5.963,7 

B-Diğer Alacaklar 112.633,54 547.103,54 

C-Mali Duran Varlıklar - -
D-Maddi Duran Varlıklar 41.548.352,27 46.225.118,84 

1) Arazi Ve Arsalar 1.345.012,99 1.345.012,99 

2) Yeraltı Vc Yerüstü Düz. . 6.388.018,91 6.388.018,91 

3) Binalar 54.992.699,21 57.488.368,43 

4) Tesis Makina Ve Cihazlar 2.845.026,67 3.389.093,79 

5) Taşıtlar 1.713.267,84 989.493,83 

6) Demirbaşlar 514.666,5 465.743,52 

7) Diğer Maddi Duran Varl. 342.172,58 346.172,57 

8) Birikmiş Amortisman.(-) (26.640.038,23) (28.119.613,06) 

9) Yapılmakta Olan Yatırım. 47.525,8 3.932.827,86 

10) Verilen Avanslar 

E-Maddi Olmayan Dur.Var. 24.180,6 12.524,5 

F-Gelecek Yıl. Ait Giderler ve Gid. T. 

G-Diğer Duran Varlıklar 

Duran Varlıklar Toplamı 41.693.489,11 46.790.710,58 

Aktif(Varlıklar) Toplamı 64.921.702,48 69.627.706,39 
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Et ve Balık Kurumu 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

A-Mali Borçlar - -

B-Ticari Borçlar 6.418.148,43 7.561.921,92 

C-Diğer Borçlar 1.385.694,23 9.043.696,81 

D-Alınan Avanslar 170.540,91 448.498,85 

E-Ödenecek Vergi Ve Diğ.Yük. 988.352,08 848.273,98 

F-Borç Ve Gider Karşılıkları 544.735,85 479.766,47 

G-Gelecek Aylara Ait Gelir. 

Ve Gider Tahakkukları 271.480,60 1.732.903,61 

H-Diğer Kısa Vadeli Yab.Kay. 

Kısa Vadeli Yaban.Kay .Top. 9.778.952,10 20.115.061,64 

2-Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar 

A-Mali Borçlar 

1-Diğer Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 2.215,97 4.215,97 

C-Diğer Borçlar 

D-Borç Ve Gider Karşılıkları 52.931,37 -

E-Gelecek Yıllara Ait Gelir. 

Uzun Vadeli Yab. Kay .Toplamı 55.147,34 4.215,97 

3-Öz Kaynaklar 

A-ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 332.972.000,00 

B-Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 6.247.289,56 6.247.289,56 

D-Geçmiş Yıllar Karları 

E-Geçmiş Yıllar Zarar. (-) (212.459.151,98) (212.459.151,98) (251.159.686,52) (251.159.686,52) 

F-Dönem Net Karı (Zaran) (38.700.534,54) (38.551.174,26) (38.551.174,26) 

Öz Kaynaklar Toplamı 55.087.603,04 49.508.428,78 

Pasif (Kaynaklar) Toplamı 64.921.702,48 69.627.706,39 
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Et ve Balık Kurumu 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A.BRÜT SATIŞLAR 87.225.098,40 83.275.191,61 

l.Yurt içi Satışlar 87.225.098,40 83.275.191,61 

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ 16.455,55 7.071,19 

1 .Diğer İndirimler( -) 16.455,55 7.071,19 

C. NET SATIŞLAR 87.208.642,85 83.268.120,42 

D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 100.888.479,53 103.245.930,70 

1 .Satılan Mamuller Maliyeti( -) 96.909.601,06 94.566.263,81 
2.Satılan Tic.Mallar Maliyeti( -) - 5.138.076,85 
3.Satılan Hizmet Maliyeti( -) 3.963.791,03 3.519.141,32 

4.Diğer Satış.Maliyeti( -) 15.087,44 22.448,72 

BRÜT SATİŞ KARİ VEY A ZARARİ (13.679.836,68) (19.977.810,28) 

E. FAALİYET GİDERLERİ(-) 12.284.446,91 14.470.369,25 

1 .Pazar.Satış Dağ.Gider.(-) 12.284.446,91 14.470.369,25 

FAALİYET KARİ VEY A ZARARİ (25.964.283,59) (34.448.179,53) 

F. DİĞER F AAL.OLAGAN GEL.KAR 1.146.064,10 1.009.039,83 

1 .İştiraklerden temettü gelirleri 

2.Faiz Gelirleri 765.896,65 375.241,03 

3.Konusu Kalmayan Karşılıklar 3.103,59 18.860,62 

4. Kambiyo Karları 

5.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 377.063,86 614.938,18 

G. DiG.FAAL.OLAG.GİD.VE ZAR.(-) 709.992,10 

1 .Karşılık Giderleri (-) 709.992,10 

2.Diğ.01ağan Gid.veZarar(-) -

H. FİNANSMAN GİDERLERİ(-) -

OLAĞAN KARİ VEYA ZARARI (25.528.211,59) (33.439.139,7) 

İ. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 318.554,64 671.806,29 

1 .Önceki Dönem Gel.ve Karlar 252.028,88 586.015,55 

2.Diğer Olağandışı Gel. ve Karlar 66.525,76 85.790,74 

J. OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARARLAR (-) 13.490.877,59 5.783.840,85 

1 .çalışmayan Kısım Gid.ve Zarar (-) 3.316.566,93 2.012.540,35 
2.önceki Dönem Gider ve Zararı (-) 3.974.885,76 2.954.147,07 

3.Diğ.01ağandışı Gid.ve Zarar (-) 6.199.424,90 817.153,43 

DÖNEM KARİ VEYA ZARARI (38.700.534,54) (38.551.174,26) 

K. DÖNEM.KAR.VERG.DİG.YASAL 

YÜKÜM.KARŞILIKLAR1( -) -

DÖNEM NET KARİ VEYA ZARARI (38.700.534,54) (38.551.174,26) 
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SAYI: 55 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 
YILI HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 16/04/2008 tarihli 14'üncü birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO); 24.6.1938 tarih ve 3491 sayılı Kanunla, 

sermayesinin tamamı Devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş ve buna 
göre teşkilatlandırılmıştır. Halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur. 

Kurulduğunda 3460 sayılı Kanuna tabi olan Ofis, son olarak yürürlüğe konulan 
8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bunların ek ve 
değişiklikleriyle ilgili kanun ve KHK'ler ile 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ana statüsü hükümlerine göre faaliyetini sürdürmektedir. 

Ofis ana statüsünün 4 üncü maddesinde, amaç ve faaliyet konuları; "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'nun kararı ile hububat dışında bakliyat ve yağlı 
tohumlarla ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan 
devlet tekelini işletmek ve bu ürünlerin alım ve satışını yapmak ve gerekli stoklann tesisi 
ve muhafazasını temin etmek" şeklinde özetle ifade edilmiştir. 

Bu maddenin dördüncü fıkrası ile; buğday alım fiyatları için, "buğdayı mahdut 
nevilere irca etmek ve ticari maksatlara göre standart tiplere varabilmek amacıyla 
yetiştirilen buğdaylan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın talebi ve teklifi ve Bakanlar 
Kurulu'nun karan dahilinde fiyat farkı ile satın almak," hükmü getirilmiş ise de; gerek 8. 
Beş Yıllık Planda, gerekse de yıllık genel yatınm ve finansman programlarında, IMF, 
Dünya Bankası gibi kuruluşlarla yapılan görüşmelerde ve AB'ye uyum çalışmaları için 
hazırlanan Ulusal Programda, "TMO'nun faaliyet alanının gözden geçirilmesi ile piyasada 
gerekli hallerde müdahale görevi üstlenmesi, ürün fiyatlannın devlet müdahalesi ile değil 
piyasa koşullarında talebe uygun olarak tespit edilmesi, atıl stoklann önlenmesi," şeklinde 
düzenlemeler mevcuttur. 
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TMO'nun; "çiftçinin getirdiği ürünü herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın 
almak ve maliyet esasına dayanmayan bir fiyatla tüketiciye satmak" şeklinde 
özetlenebilecek olan alım-satım politikasında son yıllarda hububat alımlarında miktar 
sının koymaya yetkilendirilmiştir. 

Tanmda yeniden yapılanma düzenlemeleri çerçevesinde Ofisle ilgili olarak; 
Sekizinci beş yıllık plan, I.Ulusal program ile güncelleştirilmiş ulusal programda, Dünya 
Bankası ile yapılan anlaşmalarda birçok tespit, tedbir ve öneriye yer verilmiştir. 

Sekizinci beş yıllık kalkınma planında " Ofisin işlevini etkin olarak yerine 
getirmesi için yeniden yapılandınlarak faaliyet alanının sınırlandınlacağı ve piyasada 
gerekli hallerde müdahale görevi yapacağı" belirtilmiş iken 2006 yılında ana statüde 
değişiklik yapılarak " .... Bakanlar Kurulu Karan ile hububat dışındaki diğer tarım 
ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek .... " hükmü uyannca fındık alım faaliyetine 
geçmiştir. 

TMO yönetim ve denetim bakımından 233 sayılı KHK ile ek ve değişikliklerine, 
3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK'ye tabi olup, ana statüde belirtilen görevler; 
memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülmektedir. 

Haşhaş ekimi, kontrolü, ham afyon ve tıbbi afyon üretimi, satın alınması ve 
bunlardan uyuşturucu maddeler üretimi, yurt içinde satışı, ihracatı; 03.06.1986 tarih ve 
3298 sayılı Kanun ve 04.05.1998 tarih 19804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
88/12850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde Ofis 
tarafından yürütülmektedir. 

Haşhaş kapsülü alım fiyatları ve politikası her yıl Bakanlar Kurulu karanyla tespit 
edilmekte olup, mevzuat gereğince üreticiler ürettikleri haşhaş kapsülünü tespit edilen 
fiyatlar üzerinden TMO'ya teslim etmek zorunda bulunmaktadır. 

TMO esas itibariyle tanm sektöründe ticari işlemler ağırlıklı olarak faaliyet 
göstermekle birlikte, Afyon Alkaloid Fabrikası kimya sektörü ağırlıklı üretim 
yapmaktadır. AB'ye uyum çalışmalan paralelinde TMO ile Afyon Alkaloid Fabrikası'nın 
faaliyet yapılan dikkate alınarak; fabrikanın bağlantı yerinin ve tüzel kişiliğinin gözden 
geçirilmesi uygun olacaktır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Son iki Artış veya 
Toplu bilgiler yıl farkı azalış 

Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 artış % 

Sermaye Milyon YTL 800 800 800 961 961 

Ödenmiş sermaye " 594 650 650 961 961 

Öz kaynaklar " 873 1.409 1.626 1.900 1.906 6 0,3 

Yabancı kaynaklar 1.173 1.126 1.323 1.676 2.174 498 30 

Finansman giderleri " 396 27 49 86 211 125 145 

Maddi Dur.Varl. (edinme değ.) 577 730 2.432 2.408 2.397 (11) (0,4) 

Maddi duran varlık birik.amort. " 155 200 1.455 1.475 1.498 23 1,5 

Yatırımlar için yap nakdi ödeme Milyon YTL 7 2 3 5 7 2 40 

Yatınm gerçekleşme oranı (nakdi) % 46 14 34 31 42 11 35 

Bağlı ortaklara ödenen sermaye Bin YTL 

Bağlı ortaklar temettü gelirleri -
İştiraklere ödenen sermaye 

İştirakler temettü gelirleri 

Başlıca alım miktarı Bin Ton 

Buğday " 426 1.038 1.880 4.320 1.457 2.863 (66) 

Arpa " 380 27 218 799 725 (74) (9) 

Mısır 78 381 471 651 14 (637) (98) 

Fındık - 159 159 

Haşhaş kapsülü " 18 48 17 13 28 15 115 

Tüm alım tutan Milyon YTL 248 594 906 1.865 1.433 (432) (23) 

Başlıca üretim Miktarı 
Morfin ve türevleri Ton 70 85 69 88 104 16 18 

Un Bin Ton 61 28 - - -
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Milyon YTL 109 75 41 53 73 20 38 

Başlıca satış miktarı: 

Buğday Bin Ton 1.276 604 1.037 3.437 3.710 273 8 

Arpa " 833 676 282 291 632 341 54 

Mısır 81 362 391 698 307 79 

Fındık 4 4 

Net satış tutan Milyon YTL 1.035 799 920 1.815 2.164 349 19 

Stoklar : 

İlk madde ve malzeme Bin YTL 51.650 165.164 90.514 84.180 754.133 669.953 796 

Yan Mamuller Bin YTL 2.417 648 1.982 411 694 283 69 

Mamuller Bin YTL 96.874 53.007 47.695 59.625 59.324 (301) (D 

Ticari Mallar Bin YTL 794.929 781.578 1.112.851 1.455.741 539.611 (916.130) (63) 

Diğer stoklar Bin YTL 13.792 1.133 166 407 534 127 24 

Memur (Ortalama) Kişi 259 256 225 216 205 (11) (5) 

Sözleşmeli (Ortalama) " 4.312 3.989 3.478 3.032 2.822 (210) (6,9) 

İşçi (Ortalama) 833 782 696 645 591 (54) (8,3) 

Personel İçin Yap. Tüm Giderler Bin YTL 79.351 100.316 101.463 101.424 101.359 (65) (0,06) 

Cari Yıla İlişkin 
Memurlar İçin Yapılan Giderler Bin YTL 4.539 5.645 5.614 5.958 6.172 214 3,4 

Memur Baş.Ort.Aylık Gid. YTL 1.460 1.928 2.211 2.298 2.509 211 9,1 

Sözleşmeliler için yap.Gid. Bin YTL 58.209 67.819 68.794 65.918 69.645 3.727 5,6 

Sözleşmeli İçin Aylık Ort. Gid. YTL 1.125 1.560 1.896 1.812 2.057 245 13,5 

İşçiler İçin Yap.Gid. Bin YTL 12.223 16.443 15.465 17.339 16.894 (445) (2,6) 

İşçiler İçin yap. Aylık Ort.Gid. YTL 1.223 2.102 1.951 2.240 2.382 142 6,3 

Döneme kar. illiş.vergi ve diğ.yas.yük. Bin YTL 46.097 34.592 14.935 4.514 5.511 997 22 

Tahakkuk Eden Vergiler Bin YTL 67.466 51.127 27.902 18.552 15.082 (3.470) (19) 

GSYİH'na Katkı (Üretici Fiyatı) Bin YTL 597.440 246.801 250.992 298 695 471.009 172.314 58 

GSYİH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) Bin YTL 112.655 55.735 9.126 613.142 427.267 (185.875) (30) 

GSMH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) Bin YTL 110.445 55.805 9.126 613.142 427.267 (185.875) (30) 

Faaliyet Kârlılığı (Özkaynak Yön) % 12 10 5 8 6 (2) (25) 

Mali Kârlılık (Özkaynak Yön.) % 15 10 4,7 0,2 0,9 0,7 350 

Ekonomik Kârlılık % 26 6 4,2 0,1 5,6 5,5 5500 

Faaliyet Kân Milyon YTL 101 104 82 148 118 (30) (20) 

Dönem Kân Milyon YTL 134 109 40 147 12 (135) (92) 

Bilanço Kân-zaran Bin YTL 87.851 74.139 25.122 (4.123.953) (4.112.142) 11.811 

Not: 2 0 0 1 - 2 0 0 4 yıllan arası döneme ait parasal değerler Yeni Türk Lirasına çevrilmiştir. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi; 24.6.1938 tarih ve 3491 sayılı kanunla, sermayesinin 
tamamı Devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş olup, 11.12.1984 tarih 
ve 18602 sayılı resmi gazetede yayınlanan ana statü hükümlerine göre faaliyetini 
sürdürmektedir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 22.05.2002 tarih ve 2002/T-14 sayılı karan ile 800 
milyon YTL'ye yükseltilen ve tamamı ödenmiş olan Kuruluşun sermayesi, 2005 yılında 
5335 sayılı kanun kapsamında Hazine lehine oluşan 161 milyon YTL'nin ilavesi ile 
sermayesi 961 milyon YTL'ye yükseltilmiştir. Denetim tarihi itibariyle tamamı ödenmiş 
olan nominal sermayesi, Yüksek Planlama Kurulu'nun 16.08.2007 tarih ve 2007/T-19 
sayılı karanyla, Kuruluşun sermaye kalemlerinde yapılacak yıllık nakit transferleri 
tutarlarının orta vadeli programda öngörülen yıllık bütçe transferleri tutarlarını geçmemesi 
kaydıyla 1.460 milyon YTL'ye yükseltilmiştir. 

TMO ile ilgili olarak; 

-" 2001 yılında küçülerek sadece olağanüstü hal stoku ve müdahale amacıyla, 
stratejik stok tutacak bir yapıda olacağı," şeklindeki I.Ulusal programla getirilen tespitler 
gerçekleşememiştir. 

- 26.06.2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Bakanlar Karan ekinde yürürlüğe girmiş 
olan; İkinci "AB Müktesebatının Üslenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program"da Ofise 
iki ayrı bölüm başlığı altında yer verilmekte olup, Yeni Ulusal Programda Ofisin AB üyesi 
ülkelerdeki müdahale kuruluşu yapısına dönüştürülmesi ile ilgili hükümler "Ortak Piyasa 
Düzenleri" bölümünde yer almaktadır. 

Son yıllarda Ofisin yapısal dönüşüm sürecine girmesi için bir dizi gelişmeler 
ortaya çıkmış ve özellikle; 

- IMF ve Dünya Bankasıyla yapılan anlaşmalar, 

- AB müktesebatına uyum içinde hazırlanan ulusal programlar, 

- Hükümet tarafından uygulamaya konulan acil eylem planı, 

Ofisin yapısal dönüşüm sürecini zorunlu kılmaktadır. 

Ofisin yeniden yapılandınlmasıyla ilgili olarak yapılmış olan anlaşmalar, 
programlar, acil eylem planı, Stand by ve Türkiye Tanm Reform Uygulama Projesi 
(ARIP) anlaşmalannda, 

-Yerel hububat fiyatlarının dünya hububat fiyatlanna yaklaştırılması, 

-İç ve dış satış işlemlerinden zarar doğmasını önleyecek politikaların geliştirilmesi, 

-Sadece olağanüstü hal stoku ve stratejik stok (müdahale amacıyla) tutacak yapıda 
olacak şekilde küçültülmesi, 

-Piyasada oluşan fiyatlardan ve borsalardan alım yapılması, 

Acil eylem planında (AEP); 

-AEP-35 göre TMO'nun grubunun belirlenmesi (Özelleştirme amaçlı), 

-Sadece olağanüstü hal stoku ve stratejik stok (müdahale amacıyla) tutacak yapıda 
olacak şekilde küçültülmesi, amaçlanmıştır. 

Avrupa Birliği'ne (AB) uyum amacıyla yapılacak çalışmalarda bir eylem planı 
niteliği taşıyan Ulusal Plan'da TMO'nun yeniden yapılandınlarak tanm ürünlerinin 
piyasalarını düzenlemek için " Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansı (TPA)" şeklinde, 
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AB benzeri bir ödeme kurumuna dönüştürülmesi ile bu hususta TMO ana statüsünün 
uyumlu hale getirilmesi için Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından AB Genel 
Sekreterliği'ne gönderilen mutabakat yazısında belirtilen hususlarla ilgili olarak Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı'nın 07.08.2006 tarih ve 883 sayılı yazısı ile Yüksek Planlama 
Kurulu'nun sekretaryasını yürüten Devlet Planlama teşkilatına iletilmiş ve konu ile ilgili 
olarak; AB müktesebatına uyum programında (2007-1013), "Tarım Ürünleri Piyasası 
Ödeme Ajansları (TP A)" kurulması hakkında Kanun'un 2009-2013 yılları arasında, 
"TMO Uygulama Yönetmeliği" ve "TMO Çeltik Uygulama Yönetmeliği" nin 2008 
yılında çıkarılmasını planlamıştır. 

Son 5 yılda (2002 - 2006) Ofisin hububat alımları geçmiş yıllardaki 5 milyon ton 
üzerindeki alımlara göre 2002 yılında 998 bin tona inmiş iken, 2003 - 2004 ve 2005 
yıllarında alımları tekrar artış eğilimine girilmiş ve sırasıyla, 1,6 - 2,6 - 5,8 milyon tona 
yükselmiş, 2006 yılında ise piyasayı regüle edecek 2,3 milyon ton seviyesinde kalmıştır. 

2005 yılındaki yüksek miktarda alıma karşılık Ofis satış fiyatlarının serbest 
piyasaya göre yüksekliği nedeniyle yurtiçi satışlar düşük seyretmiştir. Satışlardaki düşüş 
stoklara yansımış ve aşırı stoklar; Eylül 2004 ayında uygulanmaya başlayan 2005 ve 2006 
yıllarında da devam eden Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki satışların 
ihracat öncesine de yaygınlaştırılması sağlanarak önlenmiş ve 2006 - 2007 kampanya 
dönemine tüccar ve Ofis stoksuz girmiştir. 

2006 kampanya dönemine stoksuz giren tüccarın piyasaya daha fazla girmesiyle 
hububat ticaretinde artış sağlandığı, ürününü piyasaya daha yüksek fiyatla satan üreticinin 
TMO'a daha az mal getirildiği, bunun yanında bazı üreticinin fiyatların yükselmesi 
beklentisi nedeniyle malını satmaktan kaçındığı anlaşılmıştır. 

2007 yılında ise, iklimin kurak geçmesi ile üretim miktarında azalış olduğu Ofisin 
hububat alımlarının son derece düşük seyrettiği ve Ekim 2007 itibariyle toplam 125 bin 
ton hububat alındığı izlenmiştir. Alım döneminin sonuna yaklaşıldığı göz önüne 
alındığında; 2007 yılı için öngörülen hububat alımı mümkün olamayacaktır. 

Ofisin 2007 yılında istenilen seviyede hububat alımı yapamayacağı anlaşılmakla 
birlikte; gerektiğinde ithal yapmak suretiyle alım yapma, ayrıca spekülatif hareketleri de 
önleme imkanı mevcuttur. Ancak; alımların öncelikle yurt içinden yapılmasında üreticinin 
korunması ve döviz hareketleri açısından yarar bulunmaktadır. 

Ofise Bakanlar Kurulu'nun 10.09.2007 tarih ve 2007/12597 sayılı karanyla, 
31.05.2008 tarihine kadar 800 bin ton buğday ve mahlut, 300 bin ton arpa, 300 bin ton da 
mısır ithal etme yetkisi verilmiştir. 

Ofisin yurt içi piyasadan ihtiyacı kadar hububat alımı yapabilmesi, piyasayı 
düzenleyecek stok seviyesine uygun alım ve satış politikası geliştirmek suretiyle bunu 
istikrarlı şekilde uygulaması gerekmektedir. 

Son yıllarda ülke genelinde haşhaşın alternatifi olan şekerpancarı ve tütün 
üretiminde kısıtlamaya gidilmesiyle, haşhaş ekimine yönlenmiş ve iklimin de 2005 yılı 
dışında olumlu gitmesi sonucu 2006 yılı faaliyet dönemi sonunda 40.385 ton haşhaş 
kapsülü, 80.734 kg. morfin stoku ertesi yıla devretmiştir. Afyon Alkoloit Fabrikasının 
üretim kapasitesine göre iki yıllık haşhaş kapsülü stoku mevcuttur. 

Ofis stoklan ile fabrika kapasitesi dikkate alınarak belli bir dönem için haşhaş 
ekim alanlarında sınırlama getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

2006 yılında TMO ana statüsünde yapılan değişiklik ile Ofisin hububat dışında 
diğer tarım ürünleri alması kabul edilmiştir. Faaliyet döneminde fındık piyasasında 
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bozulan istikrarın sağlanması amacıyla 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla TMO 
fındık alımı ile görevlendirilmiş, faaliyet döneminde alman ve ticari mal stoklarının 
%6'sını, bedel yönünde %44'ünü teşkil eden 157 bin ton karşılığı 362 milyon YTL'si 
sağlanan dış kredi ile birlikte 600 milyon YTL'ye mal olan ve 2007 yılında da alımına 
devam edilen, fındığın stok maliyeti ile zaman içinde olabilecek kayıplar da dikkate 
alınarak pazarlanması sağlanmalıdır. 

Diğer taraftan; 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 
yürürlüğe giren 5300 sayılı Tanm Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunun geçici 2'nci 
maddesiyle getirilen hükmü gereğince, TMO'nun yeniden yapılandırılması suretiyle 
"Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansına" dönüştürülmesi ve AB'deki ödeme 
kurumlarının kendilerine ait herhangi bir deposu olmadığı da göz önüne alınarak mevcut 
tüm depo ve siloların lisanslı depoculuk da yapacak şekilde bağlı ortaklık olarak 
örgütlenmesine yönelik çalışmaları devam etmekte olup, Yüksek Planlama Kurulunun 
16.08.2007 tarih ve 2007/T-20 sayılı kararıyla: 5300 sayılı kanun hükümlerince kurulacak 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ne TMO Genel Müdürlüğü'nce depolama tesisleri 
ve arsasının ayni sermaye olarak koymak suretiyle %48 sermaye payı ile iştirak etmesine 
karar verilmiştir. 

Ofisin daha kârlı ve verimli olmasını teminen öncelikle; 

- Piyasayı düzenleyici miktarın dışında hububat alımı yapılmaması, olağanüstü hal 
ve stratejik stok dışında stok bulundurulmaması, şeklindeki tedbirlerin kalıcı esaslara 
bağlanması, 

- Özel sektör alımlarına her alım döneminde devamlılık kazandırılması yönünde 
gerekli çabanın gösterilmesi, 

- Lisanslı Depoculuk yasası ile verilen 5 yıllık sürenin sonunda Ofis'in hukuki 
yapısının yasaya uygun hale getirilememesi durumunda ana statü ile verilen umumi 
mağazacılık yapması görevi sona ereceği de göz önüne alınarak lisanslı depoculuk 
çalışmalarının sonuçlandırılması, 

gereklidir. 

II. İDARİ BÜNYE 

Ofisin teşkilat yapısı aşağıda belirtilmiştir. 

Merkez Teşkilatı: 

Cari yılda merkez teşkilatı yönetim kurulu, genel müdür, 2 genel müdür 
yardımcısı, 8 daire başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma 
Sekreterliği ve müşavirlik ile bağlı müdürlüklerden ve alt birimlerden oluşmuştur. 2006 
yılı sonu itibariyle merkezde çalışan personel sayısı 516 kişidir. 

Özellikle mali yapıyı doğrudan ilgilendiren "hububat alım ve satış fiyatlarının 
serbest piyasa koşullarında belirlenmesi" şeklindeki uygulamanın yerleştirilmesi, buna 
uygun bir teşkilat ve personel yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Önceki yıllar raporlarında Ofisin "iş gücü verimliliğinin arttırılması ve sağlayacağı 
koordinasyon kolaylıkları bakımından merkez birimlerin kapatılması veya birleştirilmesi" 
şeklinde öneriler yer almış olup bu çerçevede Ofis tarafından 2003 yılında bir dizi 
organizasyon çalışması yapılmış, 2005 yılında da 01.08 2005 tarih ve 18/250-11 sayılı 
YKK ile Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Güvenlik Şube 
Müdürlüğü kurulmuş aynca 21.02.2005 tarih ve 2005/T-l sayılı Yüksek Planlama Kurulu 
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Karan ile üç olan genel müdür yardımcısı sayısı, yönetim kurulu üyesi olmayan genel 
müdür yardımcılığının iptal edilmesi suretiyle ikiye indirilmiştir. 

Genel Müdürlük Makamının 03.10.2007 tarih ve 688 sayılı Olur'larıyla; 2003 
yılında başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda TMO'nun merkez ve taşra 
teşkilatında önemli değişikliklere gidildiği, ancak yapılanmanın dinamik bir süreç olduğu 
ve kurumların değişen ve gelişen koşullara göre şekillenmesi gerektiği gerçeğinden 
hareketle, TMO'nun geldiği noktada yeniden değerlendirme yapılarak, iş yerlerinde 
yaşanan yeni yoğunluk başta olmak üzere merkez ve taşra teşkilatının yeniden analiz 
edilerek, AB uyum sürecinde TMO'nun alacağı yeni yapıya uygun olarak depolama alt 
yapısının da şekillendirilmesine yönelik olarak uzun süreli kiralama garantisi kapsamında 
depo yaptırılması doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Taşra teşkilatı: 

2006 yılında; 27 şube müdürlüğü, 1 işletme müdürlüğü, 120 ajans amirliği, 58 
tesisli, 115 geçici ekip aracılığı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 

2006 yılında taşra teşkilat yapısında yapılan değişiklikler şunlardır; 

-Yönetim Kurulunun 26.04.2006 tarih ve 10/102-5 sayılı kararı ile Batman, 
Diyarbakır, Konya, Kayseri Şube Müdürlüklerine bağlı bazı birimlerin bağlantı 
durumlannda değişiklik yapılmıştır. 

- 10.10.2006 tarih ve 27/232-9 sayılı kararı ile AAF İşletme Müdürlüğünde Kalite 
Güvence Şube Müdürlüğü kurulmuştur. 

-Yönetim Kurulunun 10.10.2006 tarih ve 27./232-9 sayılı karan ile Merkez 
teşkilatında; Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Fındık Alım Sevisi Şefliği 
ve "Fındık Muhafaza Servisi Şefliği"nden oluşan "Fındık Alım ve Muhafaza Şube 
Müdürlüğü," Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde ise "Fındık Tanıtım ve Pazarlama 
Şube Müdürlüğü" kurulmuştur. Taşra teşkilatında ise; Erzurum Şube Müdürlüğüne bağlı 
olan Trabzon Ajans Amirliği Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Giresun ve Ordu Ajans Amirliği ve Derince 
Şube Müdürlüğüne Düzce bağlı Ajans Amirliği kurulmuştur. 

-Yönetim Kurulunun 28.12.2006 tarih ve 35/308-8 sayılı kararı ile İstanbul Şube 
Müdürlüğünün kapatılarak, Genel Müdürlük Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı 
Pazarlama Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmek üzere İstanbul'da Yurt 
İçi Pazarlama Servisi Şefliği kurulmuştur. 

-Yönetim Kurulunun 10.7.2007 tarih ve 20/147-6 sayılı kararıyla da; Merkez 
teşkilatında, Fındık İşleri Dairesi Başkanlığının kurulması, bu Başkanlığa Alım ve 
Muhafaza Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Fındık Alım ve Muhafaza Şube 
Müdürlüğü ile Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Fındık Tanıtım ve 
Pazarlama Şube Müdürlüğünün ve ilave olarak kurulacak Fındık Kalite Kontrol ve 
Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile haberleşme servisi Şefliği'nin bağlanması, Taşra 
teşkilatında ise; Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Giresun ve Ordu Ajans Amirliklerinin 
Şube Müdürlüğüne dönüştürülmesi, Fatsa'da yeni bir ajans amirliği kurulması ve Ordu 
Şube Müdürlüğüne bağlanması, Marmara Bölgesinde Akçakoca'da Şube Müdürlüğü 
kurulması ve Derince Şube Müdürlüğüne bağlı Adapazarı ve Düzce Ajans Amirliklerinin 
Akçakoca Şube Müdürlüğüne bağlanması, Merkezdeki yapılanmanın gerekli iptal-ihdas 
işlemlerinden sonra, taşra teşkilatındaki yapılanmanın yönetim kurulu onayını takiben 
yapılması uygun bulunmuştur. 
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TMO'nun 2006 yılı sonunda 3.675 personeli mevcut olup, 2907 sözleşmeli, 201 
memur, 567 işçi çalışmıştır. 

2006 yılı personel harcamaları toplam 101,4 milyon YTL'dir. 

III. MALİ BÜNYE 

Ofisin yabancı kaynakları geçen yıla göre 6 puan artarak %53, öz kaynakları 6 
puan azalarak %47 oranında gerçekleşmiştir. 

Geçmiş yıllara göre finansman giderlerinde artış gerçekleşmiştir. Borçların büyük 
kısmı Hazine ile irtibatlıdır. 

Kuruluşun finansman ihtiyacı önceki yıllarda esas olarak hububat ve haşhaş 
kapsülü alımlarından kaynaklanmakta iken, 2006 yılında ilk defa fındık müdahale 
alımlarına başlaması nedeniyle finansman ihtiyacı artış göstermiştir. Kurum hem 
Hazineden hem de yurt dışından finansman temin etmek durumunda kalmıştır. 

Kurumun mali dengelerinin bozulmaması için; alımların ve stokların asgari 
düzeylere çekilmesi, müdahale alım miktarı dışında alım yapılmaması, özel sektörün 
fındık ve hububat piyasalanna girerek ve doğrudan üreticiden alım yapmaya yönelik 
özendirici önlemlerin alınması gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2005 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesi, Bakanlar 
Kurulu'nun 17.10.2005 tarih ve 2005/9619 sayılı kararı ile kesinleşmiş, Hazine 
Müsteşarlığı'nın 28.11.2005 tarih, 64628 sayılı yazısı ile Kuruma gönderilmiştir. 2006 yılı 
program İşletme Bütçesi anılan kararname doğrultusunda hazırlanarak Yönetim 
Kurulu'nun 12.12.2005 tarih ve 28/383-5 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun kararı ile kesinleşen Genel Yatırım ve Finansman Programı 
çerçevesinde Kuruluşun 2006 yılı revize ve 2007 yılı program işletme bütçesi Yönetim 
Kurulu'nun 06.12.2005 tarih ve 32/278-12 sayılı kararı ile onaylanarak Hazine 
Müsteşarlığı'na gönderilmiştir. 

TMO bütçesinin ilk durumu ile gerçekleşmeleri arasında önemli sapmalar 
bulunmaktadır. 

Teşekkülün ilk bütçesi ile gerçekleşme sonuçları karşılaştırıldığında; 

-Personel sayısında % 3 , alım miktarında; buğdayda % 27, mısırda %97 oranında 
azalmaya mukabil arpada %46, çeltikte %118,haşhaş kapsülünde %78 oranında artış , 
satış miktarında buğdayda % 7, mısırda %5, pirinçte %40 azalmaya mukabil arpada % 1 
oranında artış olmuştur. 

-Alım tutarında buğdayda % 29, malzeme alımında % 51 azalmaya mukabil arpada 
%54 çeltikte %84, haşhaş kapsülünde %83 oranında artış,satış tutarında buğdayda %22 , 
pirinçte %47 azalmaya mukabil arpada %8, mısırda %11 artış oranında olmuştur. 

-Tüm alım tutarında % 30,üretim maliyetinde % 24, görev zarannda % 16 artışa 
mukabil personel giderinde % 13, net satış hasılatında % 5,yatınmda % 58 oranında 
azalma olmuştur. 

-2006 yılında 158.873 ton fındık 599.607 bin YTL karşılığı satın alınmış, yıl sonu 
itibariyle 4 tonu 24 bin YTL karşılığı satılmıştır. 
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-2005 yılına göre 2006 yılında; personel giderlerinde %4, net satış hasılatında% 19, 
dönem kârında % 275 oranında artışa mukabil tüm alımlarda % 23,görev zararında % 2 
azalma olmuştur. 

2007 yılı fındık alımları da dikkat alındığında fındık stoklarının daha da artacağı ve 
Teşekküle önemli bir finansman maliyeti getireceğinden stokların bir an önce iç ve dış 
piyasada değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Kurumun sağlıklı bir bütçe yapabilmesi, alım, satış ve stok politikalarına resen 
hakim olabilmesi için hububat üretimi ve üreticisinin bilinçli yönlendirilmelerle organize 
edilmesi, ürünün serbest piyasada hareket görmesinin sağlanması, son derece önemlidir. 

Ofisin hububat piyasasını düzenleme şeklindeki görevinin yanı sıra kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışma zorunluluğu bulunduğundan; "genel tanm politikaları, 
hububat üreticisinin ve ürünün desteklenmesi" gibi genel olarak kurum dışında alınan 
makro ekonomik kararlarda Ofisin tüzel kişiliğine, mevzuat yapısına, faaliyet konularına, 
kârlı ve verimli çalışma koşullarının yaratılmasına özen gösterilmesi için ilgili Bakanlık ve 
Kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. 

Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında kurum dışı tespitlerin de etkisiyle ciddi 
oranlarda sapmalar meydana gelmekle birlikte işletme yönetiminin önemli bir kontrol 
aracı olduğu gerçeğinden hareketle; 

İşletme bütçesinin hazırlanmasında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasının yani 
sıra, bütçe tahmin ve gerçekleşmeleri arasındaki sapmaların asgari düzeye indirilmesi için 
gerekli tedbirlerin önceden alınması, alım, satış, stok ve diğer politikalann Kurumun 
doğrudan sevk ve idaresinde oluşturulmasıyla uygulamaya ilişkin sorumluluğun tümüyle 
idarenin üzerinde bırakılması gerekmektedir. 

2006-2007 dönemi hububat alımları; 10.06.2006 tarih ve 26194 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan 2006/10506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 
gerçekleşmiştir. 

Alım fiyatları TMO Yönetim Kurulu'nun 10.06.2006 tarih ve 14/134-2 sayılı 
kararı ile belirlenerek, hububat borsalannda ve alım fiyatlannda gerekli değişiklikleri 
yapmaya Genel Müdürü yetkili kılmıştır. 

2006 yılında makarnalık buğdaylar iki grupta, ekmeklik buğdaylar ise beş grupta 
değerlendirilmiştir. 

Geçen yıla göre alımlann tamamında %3,91 ile 10.00 Ykr arasında fiyat artışı 
olmuştur, Ekmeklik Anadolu Durum Buğdayında %7,14 oranında, diğer (beyaz-kırmızı) 
%10 oranında artış gerçekleşmiştir. Alım fiyatlan; 

- Makarnalık buğdayda; 

- Anadolu durum buğday 38.5 Ykr/kg. 

- Diğer durum buğday 30.0 Ykr/kg. 

- Ekmeklik buğdayda; 

- Anadolu beyaz sert ve kırmızı sert buğdaylar 37.5 Ykr/kg, 

- Kırmızı yarı sert buğday 35.5 Ykr/kg, 

- Beyaz yarı sert buğday 34.5 Ykr/kg 

- Arpa, çavdar ve yulafta 22,5 Ykr/kg oranında değişen fiyatlarda olmuştur. 
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TMO, hububat borsalarının geliştirilmesine yönelik olarak, 2002 yılında 4 borsada, 
2003 yılında 8 borsada, 2003 yılında 8 borsada, 2004 yılında, 25 borsada 2005 yılında ise 
30 borsada alım faaliyetinde bulunulmuş iken 2006 yılında ise 25 borsadan 812.405 ton 
hububat alımı gerçekleştirmiştir. Bu borsaların bulunduğu bölgelerdeki işyerlerinde 
doğrudan üreticiden alım yapılmamıştır. 

Hububat borsalarının ülke çapında yaygınlaştırılması uygun olacaktır. 

Üreticilerin ürünlerini hasat dönemi sonrasında yüksek fiyatla pazarlamalarına 
imkan sağlamak amacıyla emanet alımlar teşvik edilmiştir. 

Kurum; her yıl Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan destekleme kararnameler 
çerçevesinde haşhaş kapsülü alımı yapmaktadır. 

2006 yılı haşhaş kapsülü ve tohum destekleme alımı ve satımı da 11.08.2006 tarih 
ve 26256 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 2006/10812 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
gerçekleşmiştir. 

Haşhaş kapsülü ve tohumunun alım satımına ilişkin fiyat, miktar ve bunlara ilişkin 
uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olan TMO; 

-2006 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü baş fiyatı 1.85 Ytl/kg, 

-2007 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü avans baş alım fiyatı 1.90 Ytl/kg, 

olarak belirlenmiştir. 

2005-2006 tarım döneminde 122.486 üreticiye 606.300 dekarda ekim izni verilerek 
ölçüm sonucunda tespit edilen 420.238 dekar fiili hasat alanından 27.443 ton haşhaş 
kapsülü alınarak, üreticiye 50,5 Milyon YTL ödeme yapılmıştır. 

Gerek Dünya stoku, gerekse TMO stoklan dikkate alınarak Birleşmiş Milletler 
Teşkilatının tavsiyesi doğrultusunda haşhaş tanmının sürdürülebilir olması düşünülerek 
ekim alanlarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülke çapında haşhaş kapsülü üretimi 10 il, 21 ilçede yapılmaktadır. Bu il ve ilçe 
sayısı da yıllara göre değişebilmektedir. Samsun'dan, İzmir'e kadar çok geniş bir alana 
yayıldığı bilinmektedir. Bu kadar geniş alanda ekim yaptırılması nakliye depolama vb. 
sebeplerden maliyeti artırmakta ve ihtiva ettikleri morfin oranları da değişiklik arz 
ettiğinden genelde Samsun yöresinde üretilen haşhaş kapsüllerinin morfin oranı düşük ve 
kapsül büyüklüğü küçük olmaktadır. Fakat üretici haşhaş tohumunu da satmak suretiyle 
kendisine artı değer sağlamaktadır. TMO'nun nakliyeden ve depolama ve personel 
istihdamından tasarruf etmesi için ekonomik üretim olmayan bölgelerde çiftçilerin mağdur 
olmaması bakımından tohum için üretim yaptırılması yönünde bir çalışma ve planlama 
yapılması gerekliliği vardır. 

Haşhaş üretiminin daha verimli ve ekonomik olması açısından; son derece önemli 
olan tohum ıslah çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi, iç ve dış morfin talebi de 
dikkate alınarak haşhaş ekim alanlanmn yeniden planlaması ile üreticilerin TMO 
tarafından temin edilen tohumlukları kullanmalan, üretimi ekonomik olmayan yörelerde 
gıda ve süs bitkisi amaçlı tohum üretimine yönlendirilmesi konusunda çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Kurumun Ana Statüsünde değişiklik yapılarak hububat dışında diğer tanm 
ürünlerinin de alımını yapmasını sağlayan husus, Resmi Gazete'nin 19.08.2006 tarih ve 
26264 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fiskobirlik'in, 2006 yılı fındık 
ürününü nakdi sıkıntı içinde olması nedeniyle alamayacağının anlaşılması üzerine; TMO 
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31.08.2006 tarih ve 26275 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 28.08.2006 tarih 
2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık alımı ile görevlendirilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 2006 yılı içinde 158.873 ton fındık alımı gerçekleştirmiş 
karşılığında 599.607 bin YTL ödeme yapılmıştır. Ortalama fiyatı 3.774 YTL/Kg olmuştur. 
2007 yılının ilk üç ayında da 2006 yılı üretimi fındığın alımına devam edilmiş olup 2006 
yılı ürünü olarak toplam 162.489.251 Kg fındık stoku oluşmuştur. 

Cari yılda, 2006 yılında alımı yapılan fındığın tamamı stoklarda tutulmaktadır. 
599.607 bin YTL karşılığında alımı gerçekleştirilen fındık yaklaşık 2.000.000 ton buğdaya 
ödenen miktara eşdeğerdir. Depolama sorunlarına henüz çözüm bulunmamış, 2007 yılı 
üretimi fındık alımlarına da başlanmıştır. Bu şartlarda stoklar 300 bin tonun üzerinde 
olması beklenmektedir.Alım ve stoklama maliyetinin yüksek olması hususları da dikkate 
alındığında mevcut stokların pazarlanması yönünde gerekli araştırmaların yapılarak bir an 
önce değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Geleneksel haşhaş ürününü değerlendirmek ve piyasanın yasal alkaloid ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Bolvadin/Afyonkarahisar'da "Afyon Alkaloidleri Fabrikası" 1981 
yılında üretimine başlamıştır. 

Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) entegre bir tesis olup, yılda 20.000 ton 
çizilmemiş haşhaş kapsülü işleme kapasitesiyle gerek uygulama teknolojisi gerekse üretim 
yönünden dünyanın belli başlı işletmelerindendir. 

İşletmede, çizilmemiş ve kırılmak suretiyle tohumlarından ayrılmış olan haşhaş 
kapsülünden morfin elde edilmekte, morfinden de morfin sülfat, morfin hidroklorür, 
kodein, kodein fosfat, dionin gibi türevleri ile satış için CPS* (Haşhaş kapsülü 
konsantresi) opium powder, opium tentür gibi maddeler üretilmektedir. 

2006 yılında 2004 yılma göre Kodein Pür, Pür Metanol, Dionin, Kodein Sülfat 
ürünlerinde yüksek düşüşler, Kodein Fosfat, Rekristal Morfı, Morfin Hidroklorür 
üretiminde artış olmuştur. 

Afyon Alkaloidler Fabrikası'nın, uluslar arası taleplere cevap verecek ileri 
teknoloji düzeyinde tutulması, hem bölge üreticisi, hem de ülke ekonomisi için son derece 
yararlı görülmektedir. 

2005-2006 Dönemi Hububat Kararnamesinin 2 nci maddesinde, "TMO hububat 
fiyatlarını ve alım satım esaslarını ana statüsünün 4 üncü maddesi çerçevesinde 
belirlemeye uygulamaya yetkilidir " denilmektedir. 

25.07.2005 tarih ve 17/238-13 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile stoklarda bulunan 
tüm ürünlerin iç satış fiyatları ile satış esaslarında değişiklik yapmaya, nakliye ve 
manipülasyon ilave ücretlerini artırma veya eksiltmeye bilahare yönetim kurulunun 
bilgisine sunmak üzere genel müdürlük yetkili kılınmıştır. 

Satış fiyatları Mali İşler Daire Başkanlığı'nın maliyet çalışmalan da dikkate 
alınarak Yönetim Kurulu Karan ile uygulamaya konulmuştur. 

Haşhaş tohumu ile Afyon Alkaloidleri Fabrikası üretim programında bulunan 
ürünler ile stoklarda bulunan afyonlar ve yurt içi ihtiyacı için ithalen getirilmiş olan 
ürünlerin yurt içi satış fiyatlan 233 sayılı KHK'nın 35 inci maddesine ve her yıl çıkarılan 
Destekleme Kararnamelerine göre Ofis bünyesinde oluşturulan "Uyuşturucu Madde 
Komisyonu" tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu Kararıyla uygulamaya 
konulmaktadır. 
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Satış fiyatlarının belirlenmesinde; fiili maliyetler ile yeni dönem için girdilerde 
olabilecek artışlar, dünya fiyatları ve döviz kurları esas alınmaktadır. 

2006 yılı yetki devri talimatının "Uyuşturucu Madde Komisyonları "na ilişkin 
maddesi gereğince Afyon Alkaloidleri Fabrikası üretim programında bulunan ürünler ile 
stoklarda bulunan afyon ve yurt içi ihtiyacı için ithal edilen kokain HCI'in yurt içi satış 
fiyatları; 6 ayda bir veya gerekli hallerde ilgili komisyonca tespit edilerek yönetim 
kurulunun onayına sunularak belirlenmektedir. 

Haşhaş ürünleri yurt dışı satış fiyatlarının belirlenebilmesinde; Mali İşler Daire 
Başkanlığınca bildirilen fiil maliyetler ile yeni dönem için girdilerde olabilecek artışları da 
dikkate alınarak, üretim ve satış maliyetleri ile ortalama ABD Dolar kuru çerçevesinde, 
Haşhaş ve Alkoloid İşleri Daire Başkanlığınca bir değerlendirme yapılmaktadır. 
Uyuşturucu Madde Komisyonunca, varılan mutabakat sonucu yurt dışı satış fiyatları 
belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. 

Dünya yasal uyuşturucu pazarıyla ilgili bir borsa bulunmamaktadır. 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. Aynca potansiyel alıcı durumdaki bazı ülkelerde temsilci 
bulundurulmaya çalışılarak, piyasa durumu bu şekilde de izlenmektedir. 

2006 yılında Afyon Alkaloid Fabrikası'nda üretilen ve iç piyasada satılan morfin 
türevlerinin satışında 2005 yılına göre miktar itibariyle %28, tutar olarak da % 6 oranında 
artmıştır. 

Afyon Alkaloid Fabrikası'nda üretilen morfin ve türevlerinin yurt dışı satışlarında 
ortaya çıkan sorunların giderilmesi için; ürün satış maliyetleri ile yurt dışı satış 
fiyatlannın, talep yapılannın, uluslararası pazarlama usul ve esaslannın sürekli olarak 
gözden geçirilmesi, istikrarlı bir üretim ve fiyat yapısıyla stokların azaltılması için her 
türlü tedbirin alınması gerekir. 

Ofisin mamul stok yönetimi esas itibariyle hububat alım ve satış politikalanyla 
doğrudan ilgili olup; alım miktannda ortaya çıkan ciddi değişimler stok yönetimini, 
optimum stok düzeylerini, piyasanın düzenlenmesi için gerekli olan değerleri yakından 
etkilemektedir. 

Özellikle hububat alımlarının yıllar itibariyle istikrarlı olmadığı dönemlerde stok 
yönetimi önemli hale gelmiş olup bu nedenle; Ofisin piyasayı regüle edecek seviyedeki 
asgari ve azami hububat stok seviyelerini öncelikli olarak tespit etmesi gerekmektedir. 

Stoklardaki ürünler çeşitli tipte depo ve silolarda, kapalı depolar yetersiz olduğu 
veya bulunmadığı yerlerde ise açıkta polietilen örtüler altında muhafaza edilmektedir. 

Kapalı depo kapasitesi cari yıl sonu itibariyle 4,5 milyon ton olup kapalı 
depolardaki toplam ürün miktarı 1,9 milyon ton'dur. 

Cari yılda silolarda %24, yatay depolarda %35 oranında depolama yapılabilmiştir. 
Kapalı depo kapasitesi 4,6 milyon ton olmakla birlikte yıl içinde kapasitenin ancak 
ürünlerin bulunduğu yere depo veya silolann uzak olması nedeniyle %24'ü kullanılmıştır. 

2006 yılında büyük kıymete haiz; liman pnomatikleri, kurutucu cihazlar, silo 
tesisleri, kara nakil araçlannın sigortaları ve yurt içi, yurt dışı malzeme, cihaz, yedek parça 
taşımaları dış sigorta yoluyla, bunların haricindeki tüm kıymetler ise iç sigorta yoluyla 
güvence altına alınmıştır. 
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2006 yılında dış sigorta şirketlerine 1.523 bin YTL prim ödenmiş olup, prim 
ödemelerinin tamamı güven sigortaya yapılmıştır. 

V. YATIRIMLAR 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ana Statüsü 4. maddesinin 5., 6. ve 8. fıkralarında 
özetlenen faaliyet konulan gereği yatınm, etüt, araştırma, fizibilite ve projeler ile 
gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak veya yaptırmak durumunda 
olup, yıllık yatınm programlanyla belirlenen yatırımları gerçekleştirmektedir. 

TMO 01.01.2003 tarihinden itibaren ihale işlemlerini 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamında sürdürmektedir. 

Ofisin 2006 yılı yatırımları 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı mükener resmi 
gazetede yayınlanmıştır. 2006 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesine dair karar'ın kabulü hakkındaki 2005/9486 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'nın 
5. Maddesinde "Toplulaştınlmış Projelerin alt projeleri DPT Müsteşarlığı'nın uygun 
görüşü alındıktan sonra Kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu Bakan'ın Onayı ile 
uygulamaya konulur." hükmü gereği "2006 yılı yatırım programında yer alan ve ödeneği 
toplu olarak verilmiş projelerin alt harcama kalemlerinin Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının olumlu görüşü alınarak, Kuruluşun ilgili olduğu Tarım ve Köyişleri 
Bakanı'nın 14.02.2006 tarihli onayı ile işleme konmuştur. 

TMO'nun 2006 yılı yatınm projeleri; 

Tarım sektöründe 2 adet devam eden, 1 adet yeni olmak üzere 3 adet proje yer 
almış cari yılda 13.000 bin YTL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 3.160 bin YTL 
harcama gerçekleştirilmiştir. Yılı ödeneğine göre % 24 gerçekleşme sağlanmıştır. 

İmalat - kimya sektöründe, 1 adet etüt proje 2 adet devam eden, 2 adet yeni olmak 
üzere toplam beş proje yer almış ve bu projelere toplam 5000 bin YTL ödenek tahsis 
edilmiştir. Yılı içinde 4.294 bin YTL harcama yapılmış gerçekleşmesi %86 olmuştur. Her 
iki sektörün toplam ödeneği 18.000 bin YTL ödeneğine karşılık 7.454 bin YTL. harcama 
yapılmış toplam ödeneğe göre % 41 gerçekleşme sağlanmıştır. 

VI. BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER 

1-Bağlı ortaklıklar: 

Kuruluşun bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

2-İştirakler: 

2006 yılında Teşekkülün iştiraki bulunmamaktadır.Denetim tarihi itibariyle yapılan 
incelemede; Teşekkülün Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine iştirak etmesi konusunda 
TMO Yönetim Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu'nun aldığı kararlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

TMO Yönetim Kurulunun 6.12.2006 tarih ve 32/282-16 sayılı karannda; Kurumun 
17.02.2010 tarihinden sonra Umumi Mağazacılık faaliyeti gösteremeyeceği,Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun geçici 2 nci maddesinin TMO'nun yapısal 
dönüşümünü zorunlu kıldığım,bu kapsamda sisteme öncülük etmesi amacıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile müşterek bir lisanslı depoculuk şirketi kurulmasına 
yönelik çalışmalar yapıldığı Yönetim Kurulunun 15.3.2007 tarih ve 8/61-3 sayılı karannda 
da; Kurulacak Şirketteki hissedarlar ve sermaye paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 
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Hissedarlar Pay Katılım şekli 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 48 Ayni sermaye 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 49 Nakdi sermaye 

Türkiye Tarım Kredi Koop.Merkez Birliği 3 Nakdi sermaye 

Umumi Mağazalar Türk Anonim Şrt.(UMAT) 0,5 Nakdi sermaye 

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic.A.Ş. 0,5 Nakdi sermaye 

Toplam 100,0 

Yüksek Planlama Kurulunun 16.08.2007 tarih ve 2007/T- sayılı kararında; TMO 
Genel Müdürlüğünün 26.3.2007 tarih ve 2079 sayılı yazısı da dikkate alınarak 5300 sayılı 
lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine TMO Genel Müdürlüğünün diğer ortakların nakdi 
sermaye koymaları kaydıyla mahkeme kararıyla tespit ettirilecek değerleri üzerinden 
depolama tesisleri ve arsalarını ayni sermaye olarak koymak suretiyle %48 sermaye 
payıyla iştirak etme hususunda anılan Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun yetkili 
kılınması uygun bulunmuştur. 

VII. ÖNERİLER 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Ofisin faaliyetlerini daha kârlı ve verimli sürdürmesi ve gerekli finansman 
kriterlerine ulaşılabilmesi için; 

-Hububat alım ve satış esaslarında uygulanacak politikalarda Kurumun sürekli 
olarak doğrudan söz sahibi olacak duruma gelmesi Bakanlar Kurulu Karan ekinde 
yayınlanan son hububat alım kararnamesi yerine, Ofisin Ana Statüsü ve diğer ilgili 
hükümlerin değiştirilerek, alım, satış ve stok işlerinde çerçeve bir mevzuatın 
oluşturulması, gelecek dönemlerin alım-satım esaslannda istikrarın sağlanması, müdahale 
kuruluşu olmanın gerektirdiği her türlü alt yapının istihdam esaslannın ve 
organizasyonunun acilen yerine getirilmesi, 

- Bakanlar Kurulunca 233 sayılı KHK'nin 35'inci maddesine göre oluşan görev 
zararının Hazine'den zamanında tahsil edilmesinin sağlanması, 

2- Haşhaş üretiminin daha verimli ve ekonomik olması açısından; son derece 
önemli olan tohum ıslah çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi, iç ve dış morfin talebi 
de dikkate alınarak haşhaş ekim alanlannın yeniden planlanması ile üreticilerin gıda ve 
süs bitkisi amaçlı tohum üretimine yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması, 

3- 2006 yıl sonu itibariyle 157.432 tonluk fındık stoku; Kuruluşa 362 Milyon 
YTL'si dış kredi karşılığı 600 Milyon YTL'ye mal olmuş olup, stoklama maliyetinin 
yüksekliği yanı sıra zamanla fındıkta olabilecek kayıplarda dikkate alınarak pazarlanması 
yönünde çabalann sürdürülmesi, 
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4- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

-Piyasayı regüle edecek seviyelerin dışında hububat alınmaması, gerekli hallerde 
müdahale alımı yapılması, olağanüstü hal ve stratejik stok dışında stok bulundurulmaması, 

SONUÇ: 

Toprak Mahsulleri Ofısi'nin 2006 yılı bilançosu ve 17.469.557,44 Yeni Türk 
Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 2006 Yılı Bilançosu 
Önceki D ö n e m Cari D ö n e m 

Akt i f (Varl ıklar) V T L Y T L 

I D Ö N E N VARLIKLAR 
A -Hazır değerler 286.889.027,81 198.878.889,73 

B -Menkul kıymetler - 6.984.998,54 

1-Menkul kıy.değ.düşük.karş.(-) 

C -Ticari alacaklar 206.136.869,27 152.191.728,55 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli ticari alacaklar karş.(-) (619 .849,23) (754 .679,42) 

D -Diğer alacaklar 925.981.141,88 1.830.855.023,92 
1 - Diğer alacak senedi rees.(-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karş.(-) (11.106,79) (10 .239,17) 

E -Stoklar 1.600.365.449,20 1.359.086.695,62 

1- Stok değer düşüklüğü karş.(-) 
2- Verilen sipariş avansları 1.515.86 4 .790 .541 ,48 

F -Yıllara yaygın inşaat ve onanm mali. 
G -Gelecek aylara ait gid. ve gel. tahak. 6 .225.917,43 5.903.338,31 

H -Diğer dönen varlıklar 4 .920.188,02 11.701.578,11 

D Ö N E N V A R L I K L A R TOPLAMI 3.030.518.593,61 3 .565.602.252,78 

11 - D U R A N V A R L I K L A R 

A -Ticari alacaklar 133.483,96 150.507,72 

1-Alacak senetleri reeskontu(-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B - Diğer alacaklar 

1 -Diğer alacak senetleri reeskontu(-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C - Mali duran varlıklar -
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıy. değer düş. karş. (-) 

3 - İştirakler 

4- İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5- İştiraklere ser. Pay. değer düş. karş (-) 

6- Bağlı ortaklılar 

7- Bağlı ortaklara ser.taahh.(-) 
8- Bağlı ort. Ser. Pay. değer düş. karş.(-) 

9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali dur.var.dcğ.düş.kar.(-) 

D -Maddi duran varlıklar 933.588.400,04 898 .773 .201 ,30 
1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 2 .392.830.420,22 2 .379.319.180,55 
2- Birikmiş amortismanlar (-) (1 .475.071.825,44) (1 .498 .350 .342 ,37) 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 15.065.381,00 16.803.601,21 

4- Verilen avanslar 764.424,26 1.000.761,91 

E -Maddi olmayan duran varlıklar 997.025,51 800.874,23 

1- Diğer maddi olmayan duran var. 4 .042.381,67 4 .089 .828 ,06 

2- Birikmiş amortismanlar (-) (3 .045.356,16) (3 .288.953,83) 

3- Verilen avanslar 

F - ö z e l tükenmeye tabi varlıklar 0,01 0,01 

1- Diğer özel tük.tabi var.(brüt) 5.941.977,91 5.941.977,91 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) (5 .941.977,90) (5 .941 .977 ,90) 

3- Verilen avanslar 

G -Gelecek yıllara ait gid. ve gelir tahak. 23.661,99 3 .759,93 

H -Diğer duran varlıklar 405 .308 ,44 1.125.173,11 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI 935.147.879,95 900 .853 .516 ,30 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 3.965.666.473,56 4 .466.455.769,08 
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Toprak Mahsulleri Ofisi 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki Dönem Cari Dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

I -KISA VADELİ Y A B . . K A Y N A K L A R 
A - Mali borçlar 566.531.280,30 310.593.484,10 

B -Ticari borçlar 35.074.053,37 14.938.264,37 

1- Borç senedi reeskontu (-) 

C -Diğer borçlar 251.993.889,67 241.691.488,00 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D -Alınan avanslar 148.658.479,04 145.077.185,83 

E -Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal. 
F -Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 2 .716.099,44 3.348.976,16 

G -Borç v e gider karşılıkları 

1 -Dönem kan ve diğer 1.796.612,14 1.015.885,27 

1-Dönem kan ve diğ.Yasal yük. karş. 
2- Peşin ödenen vergi ve diğer Yüküm.(-) 

4 .514.447,18 
(2 .718.835,04) 

5.511.277,64 
(4 .495.412,37) 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 

4- Diğer borç ve gider karşılıklan 
H -Gelecek aylara ait gel. ve gider tahak. 1.009.043,52 903.988,33 

i -Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.135.293,50 2.973.110,48 

KISA VADELİ Y A B . K A Y . TOPLAMI 1.008.913.750,98 720.540.360,54 

II - U Z U N V A D . Y A B . K A Y N A K L A R 

A -Mali borçlar 1.014.809.311,47 1.520.630.675,39 

B -Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C -Diğer borçlar 2.584,49 -
l -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D -Alınan avanslar 

E -Borç v e gider karşılıklan 41.874.768,53 312.775.543,30 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 

2- Diğer borç ve gider karşılıklan 
F -Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tahak. 

41 .874 .768 ,53 312 .775 .543 ,30 

G -Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 
U Z U N VADELİ Y A B . KAY. TOPLAMI 1.056.686.664,49 1.833406.218,69 

III -ÖZ K A Y N A K L A R 

A -Ödenmiş sermaye 
961.036.675,39 961.036.675,39 

I- Sermaye 961 .036 .675 ,39 961 .036 .675 ,39 

2- Ödenmemiş sermaye (-) 

B -Sermaye yedekleri 
1- Hisse senedi ihraç primleri 

4 .578.604.879,20 4 .578.604.879,20 

2- Hisse senedi iptal karlan 

3- Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları 

4- M.D.V. Yeniden değerleme artışlan 

5- İştirakler yeniden değerleme artışlan 

6- Diğer sermaye yedekleri 

C -Kar yedekleri 484 .377 .722 ,30 485.009.946,14 

1- Yasal yedekler 470 .673 .533 ,26 470 .820 .905 ,14 

2- Statü yedekleri 

3 - Olağanüstü yedekler 13.688.743,60 13.688.743,60 

4- Diğer kar yedekleri 

5- Özel fonlar 15.445,44 500.297,40 

D -Geçmiş yıllar karlan 

E -Geçmiş yıllar zararlan (-) (4 .124.100.590,68) (4 .124.100.590,68) 

F -Dönem net kan (Zaran) 147.371,88 11.958.279,80 

ÖZ K A Y N A K L A R TOPLAMI 1.900.066.058,09 1.912.509.189,85 

PASİF ( K A Y N A K L A R ) TOPLAMI 3.965.666.473,56 4 .466.456.769,08 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Özet Gelir Tablosu 

G e l i r v e g ider l er Ö n c e k i d ö n e m 

Y T L 

C a r i D ö n e m 

Y T L 

A- Brüt satışlar 

B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 

D- Satışların maliyeti (-) 

1.842.227.735,16 

(27.025.314,07) 

1.815.202.421,09 

(1 .605.837.135,50) 

2 .164 .082.073,14 

(953 .977 ,42) 

2 .163 .128 .095 ,72 

(1 .951 .237 .888 ,75) 

Brüt satış karı 209.365.285,59 211.890.206,97 

E- Faaliyet giderleri (-) 61 .292.654,98 93 .904 .894 ,17 

Faaliyet kan 148.072.630,61 117.985.312,80 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir v e karlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri (-) 

121.527.804,36 

(8 .860.064,79) 

(86.207,09) 

70 .727 .762 ,69 

(5 .119 .538 ,98) 

(14 .970 .175 ,78) 

Olağan kar 260.654.163,09 168.623.360,73 

I- Olağandışı gelir ve karlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 

18.534.167,09 

(274.526.511,12) 

22 .997 .590 ,90 

(174 .151 .394 ,19) 

Dönem kan 4.661.819,06 17.469.557,44 
Net parasal pozisyon karı veya 

zaran 4.661.819,06 17.469.557,44 

K- Dönem kan vergi ve diğer 

Yasal yükümlülük karşılığı (-) 4 .514.447,18 5 .511.277,64 

D ö n e m net karı 147.371,88 11.958.279,80 
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SAYI: 56 
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2006 YILI 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılma ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 16/04/2008 tarihli 14'üncü birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I . TOPLU BAKIŞ 
1-Kuruluş Kanunu: 
06.12.1971 tarih ve 1497 sayılı kanunla Çay Kurumu (ÇAY-KUR) kurulmuş, 

17.03.1982 tarih ve 2640 sayılı Kanunla kuruluş Kanunu'nun bazı maddeleri değiştirilmiş 
ve ek bir geçici madde eklenmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerini yeniden düzenleyen 60 sayılı KHK ve bu KHK'yı 
değişik şekliyle uygulamaya koyan 2929 sayılı Kanun ve bu Kanunu da yürürlükten 
kaldıran 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile Kurum, bir Kamu İktisadi Kuruluşuna 
dönüştürülerek, unvanı "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)" olarak 
değiştirilmiştir. Kuruluşun yeniden hazırlanan Ana statüsü ise 28.01.1984 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 

Daha sonra Kuruluş, 27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü (IDT) 
statüsüne alınmıştır. Buna göre hazırlanan yeni Ana statü 20.12.1996 tarihli Resmi 
Gazetenin 22853 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

2- Teşekkülün Amacı: 
Ana sözleşmesine göre ÇAY-KUR, Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak 

çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslâh etmek, işlenmesini teknik esaslara göre 
yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve 
ihraç etmek, verimlilik esaslarına dayalı işletme politikası ile sermaye birikimine yardım 
ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla kurulmuştur. 

Ancak, 19.12.1984 tarih ve 3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı, üretimi ve satışı 
serbest bırakılmıştır. ÇAY-KUR'un yaş çay yaprağı alımında üreticiden ruhsat aranmasına 
karşılık özel sektörde bu şart aranmadığından ve ruhsatsız alanlarda üretilen yaş çay 
yaprağı da özel sektörce aldığından ÇAY-KUR'un çay ekim alanlarını kontrol etmesi 
mümkün olamamaktadır. 

3- Toplu Bilgiler: 
Teşekkülün son beş yıllarına ait toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (*) 
Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 

Son iki yıl 
farkı 

Artış veya 
azalış % 

Sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Finansman giderleri 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanlar 

Bin YTL 225.000 
225.000 

83.223 
223.026 

13.285 
95.719 
46.310 

460.000 
410.402 
220.872 
166.910 

4.924 
120.324 

59.141 

469.413 
468.492 
401.832 
100.400 

408.106 
285.221 

469.413 
465.181 
441.657 

55.462 

411.532 
294.144 

469.413 
465.181 
473.915 

53.012 

422.528 
300.135 

32.258 
(2.450) 

10.996 
5.991 

7 
(4) 

3 
2 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler 
Yatırımların gerçekleşme oranı ( nakdi) 
İştiraklere ödenen sermaye 
İştirakler temettü geliri 

% 
Bin YTL 

1.642 
46 
36 

1.804 
42 

2.458 

3.897 
50 

2.342 

4.249 
43 

2.342 

14.596 
87 

2.342 

10.347 
44 

243 
102 

Yaş çay alım miktan Ton 552.463 517.078 586.929 603.512 627.205 23.693 4 

Tüm alım tutan 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı 

Bin YTL 221.452 255.714 326.269 377.520 440.020 62.500 17 

-Tasnifli siyah ve yeşil çay Ton 94.231 91.435 107.335 109.999 115.181 5.182 5 

- Paketli siyah ve yeşil çay 94.002 109.706 114.922 111.645 111.789 144 

Tüm üretim tutan(üretim maliyeti) Bin YTL 367.460 433.806 523.691 586.815 657.152 70.337 12 

Üretim kapasitesi Ton/Gün 6.805 6.800 6.465 6.465 6.465 - -
Kapasiteden yararlanma oranı % 75 79 89 89 89 - -
Üretim verimliliği (veya randımanı) " 17,07 17,68 18,26 18,20 18,35 0,15 1 

Başlıca satış miktarlan Ton 90.740 105.222 115.091 116.076 117.034 958 1 

Net satış tutarı Bin YTL 307.775 468.499 601.528 667.748 747..94I 80.193 12 

Stoklar: 

- İlk madde ve malzeme Bin YTL 9.548 10.785 12.268 12.561 19.204 6.643 53 

- Yarı ve ara mamul (Siyah) Ton 99.469 78.244 65.545 59.882 62.053 2.171 4 

- Yarı ve ara mamul (Siyah) Bin YTL 206.749 208.428 230.941 259.827 302.847 43.020 17 

- Yarı ve ara mamul (Yeşil) Ton - - 102 223 287 64 29 

- Yarı ve ara mamul (Yeşil) Bin YTL - - 817 1.499 2.360 861 57 

- Siyah çay mamul Ton 2.796 4.959 8.191 7.550 2.976 (4.574) (61) 

- Siyah çay mamul Bin YTL 8.563 20.629 37.152 39.186 16.911 (22.275) (57) 

- Yeşil çay mamul Ton - - 1 57 25 (32) (56) 

- Yeşil çay mamul 
Bin YTL 26 522 

246 
(276) (53) 

Memur (ortalama) Kişi 466 439 424 401 386 (15) (4) 

Sözleşmeli (ortalama) 811 737 685 616 570 (46) (8) 

İşçi (ortalama) 8.625 7.790 7.521 7.322 7.859 537 7 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 170.303 179.533 199.371 208.352 222.278 13.926 7 

Cari yıla ilişkin : 
- Memurlar için yapılan giderler 

" 
8.560 9.579 10.260 10.669 11.431 762 7 

- Memur başına aylık orta. Giderler YTL 1.477 1.818 2.106 2.250 2.468 218 10 

- Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 9.896 12.816 12.183 11.673 12.331 658 6 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler YTL 973 1.326 1.572 1.648 1.803 155 9 

- İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 151.827 199.180 176.908 185.985 198.491 12.506 7 

- İşçi başına aylık ortalama giderler YTL 1.265 1.692 1.706 1.802 2.105 303 17 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 13.513 20.536 28.990 30.143 29.119 (1.024) (3) 

GSYİh" ya katkı ( üretici fiyattan.) " 280.318 120.450 244.643 273.772 248.778 (24.994) (9) 

GSYlh" ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla) 285.732 116.309 261.262 303.915 277.897 (26.018) (9) 

GSMH'ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla ) " 285.720 116.300 261.249 290.163 277.897 (12.266) (4) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden ) % 27,2 5,1 17.7 12,7 8,5 (4,2) (33) 

Mali karlılık (öz kaynaklar yönünden ) 
% 
% 

- - 6,4 11,9 6,8 (5,1) (43) 

Ekonomik karlılık 
% 
% - - 4,8 10,1 6,3 (3.8) (38) 

Zararlılık % 49,3 48,0 - - - - -
Faaliyet kan veya zaran Bin YTL 16.998 7.296 65.701 53.764 40.492 (13.272) (25) 

Dönem karı veya zaran (30.754) (68.341) 24.061 50.023 32.258 (17.765) (36) 

Bilanço zaran 177.159 222.243 198.182 148.159 115.901 (32.258) (22) 
(*) 2002-2004 yıllan arası döneme ait değerler YTL'ye çevrilmiştir. 
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Son yıllarda Kurumun alım, üretim, pazarlama ve stok politikalarında ve uygulama 
sonuçlarında iyileşmeler olduğu, finansman yapısının normalleştiği izlenmektedir. 

2005 yılma göre Kurumun öz kaynaklan % 17,3 oranında artarken, yabancı 
kaynakları % 4,4 oranında azalmıştır. Ayrıca; yaş çay alım miktan % 4, tasnifli çay üretim 
miktarı da % 5 oranında artmış, paketli çay üretimi geçen yıl düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

2006 yılında ortalama 8.815 personel istihdam edilmiş olup, alım kampanyası 
sonunda geçici işçilerin aynlması nedeniyle, yıl sonunda çalışan sayısı 3.734 olmuştur. 

19.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3092 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı, 
üretimi, işlenmesi ve satışının serbest bırakılması üzerine, 1985 yılında toplam yaş 
çayın %95'i Çay-Kur tarafından alınırken, bu oran son olarak % 50-55 seviyelerine 
inmiş olmakla birlikte, halen Kurumun yöresel çay üreticisi ile genel çay tüketicisi 
açısından önemi fazladır. Yaş çay ürünü ekimi ve üretiminde, alım ve satış fiyatlannın 
tespit edilmesinde, çay piyasasının düzenlenmesinde Kurumun katkısı önemlidir. 

II . İDARİ BÜNYE 
1-Teşkilatın yapısı: 

Kuruluşun organları 233 sayılı KHK ile yönetim kurulu ve genel müdürlük olarak 
belirlenmiştir. 

Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatı bulunmaktadır. Rize'deki merkez teşkilâtı; 
yönetim kurulu, genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanlığı, hukuk 
müşavirliği, savunma sekreterliği, yönetim kurulu büro müdürlüğü, müşavirlik, 
başuzmanlık, özel kalem müdürlüğü ve 11 daire başkanlığı ile bunlara bağlı şube 
müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Ayrıca, kuruluşun taşra teşkilatında; 46 yaş çay işleme fabrikası, 1 çay paketleme 
fabrikası, 2 pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, 7 pazarlama bölge müdürlüğü, 1 
Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 1 ana tamir fabrikası ile Ankara 
irtibat bürosu bulunmaktadır. 

Organizasyonun temel kuralı; az sayıda yönetim düzeyi oluşturmak ve kumanda 
zincirini kısa tutmaktır. Hal böyle iken Şirketin organizasyon yapısının dikey ve yatay 
yönde genişleyerek hantal bir yapıya büründüğü anlaşılmıştır. 

Merkez birimlerle ilgili olarak, makine daire başkanlığında makine, malzeme, 
kalite kontrol şeklinde üç şube müdürlüğü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yine teknik 
içerikli enerji daire başkanlığında da; elektrik, verimlilik, enerji şube müdürlüğü adıyla üç 
şube müdürlüğü oluşturulmuştur. Geçmiş dönemlerde tek başkanlık olarak görev yapan bu 
iki başkanlığın, yapılan norm kadro çalışmalan sonucu tekrar birleştirildiği ve toplam şube 
sayısının da dört olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 

Makine ve enerji daire başkanlıklannın önceden olduğu gibi birleştirilerek, şube 
sayısının azaltılması yönündeki norm kadro çalışmasının tasdiki beklenmeksizin kurum 
yönetim kurulunca bir an önce birleştirme işleminin tamamlanması gerekir. 

2-Karar Organı: 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5'inci maddesi ve Çay-Kur ana statüsünün 6 ncı maddesine göre yönetim kurulu 
teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
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Kuruluşun Yönetim Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında ikisi Tanm ve 
Köyişleri Bakanlığı, birisi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığın temsilcisi, ikisi 
Kuruluş Genel Müdür Yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak 
kararname ile atanan beş üye olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır. 

2006 Yılında yönetim kurulu iki eksik üyeyle, dört kişi olarak görev yapmıştır. 

Halen boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılması gerekmektedir. 

3-Yürütme Organı: 

233 sayılı KHK'nin 5'inci maddesi gereğince Kuruluşun yetkili ve sorumlu 
yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük genel müdür ve üç genel müdür 
yardımcısı ve alt birimlerden oluşmaktadır.399 sayılı KHK'nin 5. maddesine göre genel 
müdür ve yardımcıları ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. Genel 
müdür yardımcılarından ikisi,233 sayılı KHK'nin 6.maddesine göre ilgili bakanın teklifi 
üzerine ortak karar ile kuruluş yönetim kurulu üyeliklerine atanmaktadır. 

4-Personel Durumu: 

2006 yıl sonu itibariyle Çay-Kur'da 375 memur, 633 sözleşmeli, 2726 işçi (1331 
daimi, 1395 geçici) olmak üzere 3734 personel çalışmıştır. 

2006 yılında 125 personelin açıktan atanması Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığınca uygun bulunmuştur. Bunlardan 92 adedi 2006 yılında 14 
adedi 2007 yılında atanmıştır. 

Temmuz 2007 itibariyle noter kurasıyla işe alınan 1391 adet geçici işçinin işe 
başlatılacağı, 5620 sayılı yasa gereğince 2994 adet geçici işçinin daimi kadroya atanacağı, 
2007/12059 sayılı kararname gereğince 360 adet daimi işçinin sözleşmeli statüye 
geçirileceği anlaşılmıştır. 

III.MALİ BÜNYE 

2006 yıl sonundaki 526.927 bin YTL tutarındaki varlıklarının %76'sı oranında 
401.061 bin YTL'si dönen, % 24'ü oranında 125,863 bin YTL'si ise duran varlıkları 
oluşturmuştur. 

Dönen varlıkların tüm varlıklar içindeki payı sanayi kuruluşu için yüksek oran 
teşkil etmektedir. Zira dönen varlıkların 322,3 milyon YTL.lık liralık kısmını mamul çay 
stokları oluşturmuştur. 

Kurumun esas sermayesi 469,4 milyon YTL dir. Bunun 465,2 milyon YTL'si 
ödenmiş durumdadır. Önceki dönemlerden devreden kâr yedekleri 124,6 milyon YTL, 
dönem net kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı ise 32,3 milyon YTL'dir. Böylece 
sermaye kaynakları toplam tutarı 622,1 milyon YTL'den geçmiş yıllar zaran 148,2 milyon 
YTL'nin tenzilinden sonra kurumun toplam öz kaynaklan 473,9 milyon YTL 
düzeyindedir. 

Kurumun kısa ve uzun vadeli borçları, öz kaynaklarının % 10'u düzeyinde 
bulunmakta olup, son yıllarda sağlanan sermaye artırımlarının yanı sıra, kâr suretiyle 
yaratılan kaynakların mali yeterlilik rasyosuna olumlu katkılar sağladığını göstermektedir. 

Kurumun dönem kârı oranı ise % 4,3 olup. bunun anlamı elde edilen her 100 
YTL'lık net satış hasılatının ancak 4,3 YTL'sinin kâra dönüştürüldüğüdür.Öte yandan 
geçmiş yıllarda zarar nedeniyle kaynak tüketip Hazine'ye yük olan kurumun; son üç yıl 
itibariyle kaynak oluşturan kârlı bir yapıya ulaştığı dikkate alınarak, bu yapısının rekabete 
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dayalı, dışa açık ekonomi politikalarına uyumlu biçimde gelecek dönemlerde de 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

1-Üretim ve maliyetler: 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 46 adet tasnifli kuru çay fabrikası 

mevcuttur. Bu fabrikaların 33'ü Rize ili sınırları içinde, 8'i Trabzon ilinde, 4'ü Artvin 
ilinde ve l 'i de Giresun sınırları içindedir. Muratlı çay fabrikasının DSİ baraj yapımı 
sahasında kalması nedeniyle fabrika başka bir bölgeye taşındığından 2006 yılında bu 
fabrikada üretim gerçekleştirilememiştir. 

2006 yılında 45 fabrikada, 6.465 ton/gün kapasite ile üretime devam edilmiştir. 
2006 yılında imalâta verilen 626.074 ton yaş çay yaprağından 115.092 ton tasnifli kuru 
çay üretilmiş ayrıca, bunun dışında da 119 ton yeşil çay üretilmiş olup, aynı yıl 111,789 
ton kuru çay paketlenmiştir. 

Tüm üretimin maliyet giderleri 2006 yılında bir önceki yıla göre % 12 oranında 
artarak 657,2 milyon YTL olmuştur. 

Üretim giderleri içinde en yüksek payı % 81 oranıyla ilk madde ve malzeme 
giderleri oluşturmaktadır. Geriye kalan % 19 oranındaki giderler ise işçilik ve genel imalât 
giderlerine aittir. 

2-Pazarlama: 
ÇAY-KUR 2006 yılında 116.076 ton çay satışı yaparak 667 milyon lira net satış 

hasılatı sağlamıştır. Satış miktarının 2.839 tonu yurtdışına yapılmıştır. Toplam satış 
miktarı yaklaşık geçen yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Satış miktarının artırılması için geçmiş yıllarda bayilere yönelik bir çok özendirici 
uygulamalar getirilmiş, önemli tutarlarda reklam ve tanıtma harcamaları yapılmıştır. 

Çay-Kur; ürettiği çayın pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, 
Mersin, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Erzurum ve Rize'de Pazarlama Bölge Müdürlükleri 
oluşturmuştur. Pazarlama Bölge Müdürlüklerine çevre illerden oluşan bir hinterland 
bağlanmış ve her il için de belirli sayıda bayilikler tespit edilmiştir. 

2006 yılında dört ilde bulunan toplam on iki bayinin il bazında birleşerek ayrı 
birer şirket kurmuş oldukları belirlenmiştir. Söz konusu bayiler birleşme yoluyla o ilde tek 
bir bayi durumuna gelmiş olduklarından, yetkili bayilik sözleşmesinin 7 nci maddesinde 
düzenlenen bölgeler arası ihlal yasağının getirdiği kısıtlamaları bertaraf etmiş 
bulunmaktadırlar. Bayilerin alım miktarı incelendiğinde, örneğin Sakarya'da birleşme 
öncesi dönemde (Ocak-Eylül 2006) bayilerin aylık ortalama alımının 154 ton olduğu, 
birleşme sonrası dönemde (Ekim 2006-Mayıs 2007) aylık ortalama alımın ise 139 tona 
düştüğü görülmüştür. Diğer taraftan bayi birleşmeleriyle o ildeki bayi sayısı bire 
indiğinden birleşmelerin, mamullerin uzak noktalara dağıtımı üzerindeki etkisinin de 
araştırılması gerekmektedir. 

ÇAY-KUR'un bilinen yurtiçi pazar payının korunması yanında satılabilecek 
miktara göre yaş çay yaprağı alımının yapılması hususunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesine devam edilmelidir. 

3- Yatırımlar: 
Teşekkülün 2006 yılındaki projeli yatırım ödeneklerinin tutan 16.850 bin YTL. 

olup, 14.596 bin YTL lira tutarında yatınm harcaması gerçekleşmiştir. Yatırım 
harcamalarının ödeneklerine göre gerçekleşme oranı % 87 olmuştur. 
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4- İştirakler: 
Teşekkülün "Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayii A.Ş. (ÇAYSAN) adı altında 

çay ambalajı yapmak üzere kurulan bir şirkette iştiraki bulunmaktadır. ÇAY-KUR'un bu 
iştirakindeki ortaklık payı % 28,3 oranında ve 2.341 bin lira tutarındadır. 

V. ÖNERİLER 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Ekonomik ömrü 50-60 yıl olarak kabul edilen çay bitkisinin, % 62'sinin 30-40 
yaş ve üstü olduğu, aynı zamanda çaylıkların yenilenmesinin uzun zaman alacağı hususu 
da göz önünde bulundurularak, verimden düşen yaşlı çaylıkların üstün verim ve nitelikli 
klonlarla yenilenmesi projesinin, uygulamaya geçirilebilmesine yönelik yapılmakta olan 
çalışma ve yazışmaların bir an önce sonuçlandırılması için ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

2- Çay-Kur'a ait olup 49 yıllığına kiraya verilen ve 9 yıldan beri kira alacağı tahsil 
edilemeyen Rize Serbest Bölge İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Rispaş A.Ş.) ile 
yapılan protokolden doğan kira alacaklarının titizlikle takibi, 

3- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAY-KUR) 2006 yılı bilançosu ve 
32.258.451,07 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Akt i f (Varlıklar) Akt i f (Varlıklar) 

YTL YTL 

1-1)(inen varlıklar 
A-Hazır dğerler 5.839.056,33 6.521.706,66 
B-Menkul kıymetler 18.000.000,00 21 .350.000,00 

1- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) -
C-Ticari alacaklar 18.356.124,06 16.608.386,68 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) -
2-Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) -
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) -

D-Diğer alacaklar 19.469.713,15 14.191.386,89 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E-Stoklar 313.607.124,35 341.473.411,15 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) -
2-Verilen sipariş avansları -

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 790.683,54 912.947,71 
H-Diğer dönen varlıklar 208.618,31 203.658,50 

Dönen varlıklar toplamı 376.271.319,74 401 .261 .497 ,59 
II-Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 10.403,80 10.427,89 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 2.341.745,90 2 .341.745,90 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşı. (-) 
3-İştirakler 
4-İştirakIer sermaye taahhütleri (-) 
S-tştirakler sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ortaklık serma. payları değer düşük, karşılığı (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.var.değ.düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 117.387.515,97 122.392.770,88 
1-Maddi duran varlık(brüt) 408.203.254,91 408 .269 .487 ,45 
2-Birikmiş amortismanlar^) 294.144.063,91 300.135.237,68 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 638 .352 ,50 10.242.730,04 
4-Verilen sipariş avansları 2 .689.972,47 4 .015 .791 ,07 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 1.242.497,46 1.118.308,34 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 2 .371.156,34 2 .588.392,34 
2-Birikmiş amortismanla^-) 1.128.658,88 1.470.084,00 
3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlık toplamı 120.982.163,13 125.863.253,01 
Nazım hesaplar 55.117.885,55 57.633.252,06 
Aktif (varlıklar) toplamı 552.371.368,42 584.758.002,66 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 
ö n c e k i dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mal i borçlar 
1-Ertelenmiş fınansal kiralama borçlanma mal.(-) 

B- Ticari borç lar 3 .029.155,65 7 .280.865,92 
1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 
1-Diğer senetleri reeskontu (-) 

D- Al ınan avans lar 

113.833,17 

31 .336,70 

237.087,54 

30 .382,34 
E - Yıl lara yaygın inşaat ve o n a r ı m hak edişleri 
F- Ö d e n e c e k vergi ve yükümlü lük ler 
G- Borç ve diğer karşıl ıkları 

1-Dönem karı vergi ve diğ. yasal yüküm. karş. 
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

Yükümlülükleri (-) 

6 .827.962,74 
947 .870 ,00 

9 .109.192,28 
941 .695 ,82 

3-Kıdcm tazminatı karşılıkları 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gel irler ve g ider tahakkuklar ı 
İ -Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

13.492.741,25 
122.757,07 

3 .180.526,69 
161.754,18 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 24 .565.656,58 20 .941.504,77 

II -Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali Borç lar 

1-Ertelenmiş fınan. kiralama borç. maliyetleri (-) 
B- Ticari Borç lar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Al ınan avans lar 
E - Borç ve g ider karşı l ıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 
2-Diğer borç ve gider.karşılıkları 

F-Gelecek yı l lara ait gelirler ve g ider tahakkuklar ı 
G- Diğer uzun vadel i yabancı kaynaklar 

31 .030.985,59 32 .267 .954 ,06 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 31 .030.985,59 32 .267.954,06 
III- Ö z kaynaklar 

A - Ö d e n m i ş s ermaye 
1 - Sermaye 
2- Ödenmemiş sermaye (-) 

469 .413.000,00 
4 .231.982,00 

465 .181 .018 ,00 
469 .413 .000 ,00 

4 .231 .982 ,00 

465 .181 .018 ,00 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) B- Sermaye Yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
5- Diğer sermaye yedekleri 

C-Kâr yedekler i 
1 - Yasal yedekler 
2- Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4- Diğer kâr yedekleri 
5- Özel fonlar 

124.634.394,73 

124.634.394,73 

124.634.394,73 

124.634.394,73 

D - G e ç m i ş yı l lar kârları 
E- G e ç m i ş yı l lar zararları ( - ) 
F - D ö n e m net kârı (zararı) 

-198.181.803,11 
50.023.231,08 

-148 .158.572,03 
32 .258 .451 ,07 

Ö z kaynaklar toplamı 441.656.840,70 473 .915 .291 ,77 

N a z ı m hesaplar 55.117.885,55 57.632.252,06 

Pasif (kaynaklar ) top lamı 552 .371 .368,42 584 .758 .002 ,66 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A- Brüt satışlar 667.878.690,52 748.363.670,79 

B- Satış indirimleri ( - ) 130.656,28 422.942,94 

C- Net satışlar 667.748.034,24 747.940.727,85 

D- Satışların maliyeti ( - ) 560.152.182,94 640.132.179,45 

Brüt satış kârı 107.595.851,30 107.808.548,40 

E- Faaliyet giderleri ( - ) 53.831.427,78 67.317.007,86 

Faaliyet kârı 53.764.423,52 40.491.540,54 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 11.447.439,05 13.497.233,48 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 842.589,92 1.208.810,68 

H-Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kâr 64.369.272,65 52.779.963,34 

İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 15.900.719,58 10.921.858,67 

I- Olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 30.246.761,15 31.443.370,94 

Dönem karı 50.023.231,08 32.258.451,07 
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılıkları ( - ) 

Dönem net kârı 50.023.231,08 32.258.451,07 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 57 
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ 

ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN 2005 
YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 
(BAG-KUR) 2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 
20/11/2008 tarihli 9'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan 
söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer 
alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri 
tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

1- Kuruluş Kanunu : 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

(Bağ-Kur) 1479 sayılı Kanunla 1971 yılında kurulmuştur. 

2- Kuruluşun Amacı: 
Kuruluşun amacı, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşları dışında kalan, 

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlar 
hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımı sağlamaktır. 

Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar, ilk kez 01.10.1972 tarihinde 
yürürlüğe giren 1479 sayılı Kanunla sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlar ve bu 
kesimin sosyal güvenliklerine ilişkin tüm işlemleri yürütmek üzere, yine aynı kanunla 
kısaca "Bağ-Kur" olarak adlandırılan "Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu" kurulmuştur. 

Daha sonra 29.08.1977 tarih ve 2108 sayılı Kanunla köy ve mahalle muhtarları, 
19.04.1979 tarih ve 2229 sayılı Kanunla isteğe bağlı olarak ev kadınları ve 17.10.1983 
tarihli ve 2926 sayılı Kanunla da tarımda bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik olanaklarına 
kavuşturularak, bu grupların sosyal güvenliklerinin de Bağ-Kur tarafından gerçekleştirilmesi 
uygun bulunmuştur. 

Öte yandan, başlangıçta uygulanmayan sağlık sigortası 05.1 1.1985 tarihli 3235 
sayılı Kanunla, önce 1479 sayılı Kanuna tabi olanlar için ve daha sonra 04.11.1998 tarihli 
4386 sayılı Kanunla da, 2926 sayılı Kanuna tabi bulunan tanm sigortalıları için 
uygulamaya konulmuştur. 
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Bağ-Kur tarafından yürütülen işlemlerin hukuksal dayanağını oluşturan 1479 ve 
2926 sayılı Kanunlarda, yürürlüğe girdiklerinden bu yana değişen koşullar ve doğan yeni 
gereksinmeler sonucu birçok değişik yapılmıştır. 

Bu değişikliklerden en önemlileri; 
25.08.1999 tarih 4447 sayılı Kanun, 
24.08.2000 tarih 619 sayılı KHK, 
24.07.2003 tarih 4956 sayılı Kanun, 
01.06.2005 tarih 5361 sayılı Kanun, 
02.07.2005 tarih 5389 sayılı Kanun 
08.02.2006 tarih 5454 sayılı Kanun 
22.02.2006 tarih 5458 sayılı Kanunlarla 
yapılmıştır. 

Son olarak; 16.05.2006 tarih 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Genel 
Müdürlükleri kaldırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 

31.05.2006 tarih 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" 
ile de sosyal güvenlik kuruluşlarının sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası faaliyetleri 
yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 15.12.2006 tarih ve 2006/111 Esas, 2006/112 sayılı kararı 
ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun birçok maddesi 
iptal edilmiştir. 

26.12.2006 tarih 5565 sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu" ile 
01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 
01.07.2007 tarihine ertelenmiştir. 

Öte yandan; 14.09.1971 tarih 1479 sayılı Kanun ve 24.06.1983 tarih 72 sayılı KHK 
uyarınca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılmakta olan Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğünün denetimi, Anayasanın 160. maddesini değiştiren 5428 sayılı Kanun, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 
22.12.2005 tarih 5436 sayılı Kanunlarla, 01.01.2006 tarihinden itibaren Sayıştay 
tarafından denetlenmesi hükme bağlanmıştır. 
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II. İDARİ BÜNYE : 

1-Kuruluşun Yapısı: 
a)Merkez Kuruluşu : 
Bağ-Kur'un merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcıları ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. 
b)Taşra Kuruluşu : 
Kurum 2005 yılı sonu itibariyle, 81 il müdürlüğü ve bunlara bağlı şube müdürlükleri 

ve irtibat büroları ile taşra faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kurum merkez ve taşra teşkilatına toplam 6.689 adet memur kadrosu tahsis 
edilmiş olup, 2005 yılı sonu itibariyle bu kadroların 4.675'i dolu bulunmaktadır. Aylık, ek 
ödemeler ile tüm sosyal giderler dahil, Kurum personel giderleri 2005 yılı sonu itibariyle 
86,7 trilyon liradır. 

2-Genel Kurul: 
Kurum, Genel Kurulu, 1479 sayılı Kanunun 11-14 üncü maddelerinde oluşumu, 

görev ve yetkileri gösterilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısı üzerine 
üç yılda bir, en geç Mayıs ayı sonuna kadar toplanan bir istişare organı niteliğindedir. En 
son Genel kurul toplantısı Mayıs 2004 ayı içinde yapılmıştır. 

3-Karar Organı: 
Kurum'un karar organı olan Yönetim Kurulu, aynı zamanda Kurum Genel Müdürü 

olan başkan ile 5 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 2'si Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı'nın, l 'i Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı'nın önerisi üzerine 
atanmakta, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalıları temsil eden 2 üye ise, ayrı ayrı 
bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek 2'şer aday arasından 
Genel Kurul 'ca seçilmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Devlet Bakanınca atanacak üyelik boş bulunmaktadır. 

III. MALİ BÜNYE: 
Bağ-Kur'un 2005 yılı netleştirilmiş bilanço değerlerine göre varlıkları ve kaynakları 

toplamı, önceki yıla göre % 12,5 oranında 47,5 milyon YTL azalarak 331,5 milyon YTL 
düzeyine inmiş bulunmaktadır. 

Kaynaklarda meydana gelen 47,5 milyon YTL tutarındaki azalmada; tedavi 
bedellerinden dolayı eczaneler ve hastanelere olan borçlar ile müşterek emeklilik 
hissesinden dolayı SSK'na olan borçlarda meydana gelen artışların etkisiyle yabancı 
kaynakların önceki döneme göre 320 milyon YTL artmasına karşın, 2005 yılı 
faaliyetlerinin 367,5 milyon YTL tutarında gider fazlası ile sonuçlanması en önemli etken 
olmuştur. 

Varlıklarda meydana gelen 47,5 milyon YTL tutarındaki azalmada ise; yıl içinde 
yapılan yatınm harcamalannın etkisiyle bağlı değerlerin 8,5 milyon YTL artmış olmasına 
karşın, banka hesaplarında ve alacaklarda meydana gelen azalmanın etkisiyle dönen 
varlıkların önceki döneme göre 56 milyon YTL tutarında azalması başlıca nedenleri 
oluşturmuştur. 

Öz kaynakları bulunmayan Kurumun, yabancı kaynakları 2.141,5 milyon YTL 
düzeyinde olmakla birlikte, 367,5 milyon YTL 2005 yılına, 1.442,5 milyon YTL da 
geçmiş yıllara ait olmak üzere toplam 1.810 milyon YTL tutanna ulaşan gider fazlaları 
yabancı kaynaklarına sirayet ettiğinden, toplam kaynaklan 331,5 milyon YTL düzeyinde 
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bulunmaktadır. Bu kaynakların; % 88,7 oranında 294 milyon YTL paraya çevrilebilir ve 
hazır değerlere, % 11,3 oranında 37,5 milyon YTL da bağlı değerlere yatırılmış durumdadır. 

2005 yılında Bağ-Kur'un gelirleri, giderlerinin % 33,8'ni karşılayabilmiş ve gider 
fazlası 7.293,3 milyon YTL düzeyinde oluşmuştur. Nakit açığını karşılamak üzere 
Kuruma ödenen 6.925,8 milyon YTL hazine yardımı gelir kaydedildiğinden, 2005 yılı 
gider fazlası 367,5 milyon YTL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Kurumun gelir-gider dengesinin her geçen yıl daha da olumsuz hale 
gelmesinde, 1992 yılında 3774 sayılı Kanun ile emeklilik yaş haddinin kaldırılarak 
kadın iştirakçilere 38, erkek iştirakçilere 43 yaşında emekli olma yolu açılması, 
dolayısıyla, oluşan genç emeklilerin Bağ-Kur'un gelirlerini azaltıcı, giderlerini 
artırıcı etki yapması sonucu en önemli nedenlerden biri olmuştur. 

Bu uygulamaya 25.08.1999 tarih 4447 sayılı Kanunla son verilerek; fiili hizmet 
yılının yanında yaş haddi tekrar getirilmiş, kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını 
doldurmaları halinde istekleri üzerine emekli olabilmeleri kabul edilmiş, mevcut 
iştirakçiler için de, hizmet durumlarına göre belirlenen yaşlarda kademeli olarak emekli 
olabilmeleri imkanı getirilmiştir. Kademeli emeklilikle ilgili hükümlerin, Anayasa 
Mahkemesi Karan ile iptal edilmesi üzerine çıkanlan 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı 
Kanun ile yaş ve hizmet süreleri yeniden belirlenmiştir. 

Bağ-Kur'un bilançosunda, ana gelir kaynağı olan prim ve prime ilişkin gelirleriyle 
ilgili hiçbir alacağı görülmemektedir. Bu durum; prim ve prime ilişkin gelirlerle ilgili 
alacak tahakkuku yapılmaması, sigortalılarca Kurumun banka hesabına yatınlan prim ve 
prime ilişkin gelirlerin, banka hesap özetleri üzerinden yapılan tespit üzerine gelir 
hesaplarına kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Esasen, prim alacaklarının muhasebe dışı olarak takibi yapılmaktadır. Buna göre; 
Ağustos 2006 ayı sonu itibariyle 25,3 milyar YTL prim alacağı görülmektedir. Ancak; 
Kurumda kayıtlı sigortalılann; halen Bağ-Kur kapsamında olup olmadığı ve Bağ-Kur 
kapsamında çalıştıkları süreler sağlıklı bir şekilde belirlenmemiş olduğundan, söz konusu 
alacak tutarı gerçek durumu yansıtmamaktadır. 

Aynca, il müdürlüklerince, genellikle kişilerin başvurusu üzerine tescil işlemi 
yapıldığından, düzenli bir şekilde resen tescil yapılmamakta, dolayısıyla Bağ-Kur 
kapsamında çalıştıkları halde Kurumca tescili yapılmamış olanlar ve bunlara ait prim 
alacaklan da bilinmemektedir. 

Dolayısıyla, Bağ-Kur, prim ve prime ilişkin gelirlerden doğan alacaklarına hakim 
bulunmamakta, sigortalılarca hesaplara ne yatırılmakta ise, bu tutar gelir hesaplarına 
alınmaktadır. 

Diğer taraftan; prim alacaklan zamanında tahsil edilemediğinden, son yıllarda sık 
aralıklarla tecil ve taksitlendirmeler yapılarak sigortalılara ödeme kolaylıklan getirilmektedir. 
Primlerden doğan alacaklann son yıllarda sık aralıklarla tecil ve taksitlendirmeye tabi 
tutulması, sigortalılann sürekli beklenti içine girmesine neden olmakta, düzenli prim ödeme 
alışkanlığını olumsuz etkilemektedir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

1-Kayıt ve Tescil İşlemleri: 
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun birçok maddesi yanında, sigortalı sayılanlar ve 

sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi ile kayıt ve tescil işlemlerini 
düzenleyen 24, 25, 26 ncı maddeleri 4956 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. 

Bağ-Kur'da aktüeryal dengenin kurulabilmesi için mecburi sigortalılık sistemi 
kapsamı içinde kanunun aradığı nitelikleri taşıyanların kayıt ve tescillerinin yapılarak 
gerçek sigortalı sayısının bilinmesi gerekmektedir. 

4956 sayılı Kanunun getirdiği vergi dairesi kayıtlarını esas alan düzenleme 
Bağ-Kur açısından önem arz etmektedir. 

Vergi dairesi kayıtlarının Kurum açısından faydalı olabilmesi için vergi daireleri 
ile bilgisayar alt yapısına dayalı müşterek bir çalışmaya girilmesi gereği bulunmaktadır. 

Gelirler Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında karşılıklı olarak bilgisayarla bilgi 
alışverişi çalışmaları başlatılmış, ancak sonuçlandırılamamıştır. Sorunlar bir an önce 
çözüme kavuşturularak, çalışmalar sağlıklı ve güvenilir olarak sonuçlandırılmalıdır. 

4956 sayılı Kanun, 2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının sigortalılığının 
tesbitinde, köy ve mahalle muhtarlarına sigortalılığın başlama ve bitişine ilişkin olarak 
verilen görev ve yetkilerle takibinden ciddi sonuç alınamadığından 2926 sayılı Kanuna 
göre sigortalılığın tesbiti, kayıt ve tescil işlerinde Valilik, Kaymakamlık, Özel İdare, 
Belediye, Nüfus İdareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarının, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, tarım kredi kooperatifleri ve 
birliklerinin, pancar ekicileri istihsal kooperatifleri ve birliğinin, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş.nin kayıtları esas alınmaktadır. 

2- Prim Tahsilatı: 
2004 yılı sonu itibariyle; 1479 sayılı Kanuna tabi 2.438.614 aktif sigortalının 

% 20,6'sı, 2926 sayılı Kanuna tabi 1.009.935 aktif sigortalının % 38,6'sımn hiç prim 
ödememiş sigortalıdır. Kurum'un en önemli sorununun prim tahsili olduğu görülmektedir. 

Son yıllarda uygulanan prim borçlarında tecil, taksitlendirme ve yeniden 
yapılandırma bazı olumlu sonuçlar vermiş, 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan prim 
ödemiş borçlu sigortalıların oranı 2001 yılında % 68,9 iken, 2005 yılı sonunda % 44,6 
olmuş, borçsuz sigortalılar ise % 9,5'den % 36,6'ya yükselmiştir. Buna karşılık hiç prim 
ödemeyen sigortalıların aktif sigortalılara oranı % 21-18 oranlarında kalmıştır. 

2926 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarda ise, prim ödemiş borçlu sigortalıların 
aktif sigortalılara oranı 2001 yılında % 68,9 iken 2005 yılı sonunda % 44,6'ya düşmüş, 
borçsuz sigortalılar % 9,5'den % 36,6'ya yükselmiş, hiç prim ödemeyen sigortalılar 
% 21,6'dan % 18,8'e düşmüştür. 

Sonuç olarak, 2005 yılı sonu itibariyle toplam 3.354.372 aktif Bağ-Kur 
sigortalısının % 26'sını oluşturan 772.767'si hiç prim ödememiş sigortalı durumundadır. 
Bu durum aktif sigortalı sayısında tereddüt yarattığı gibi, Kurumun aktüeryal dengelerini 
de bozmaktadır. 
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2005 yılında yapılan bir çalışma ile 2004 yılı sonu itibariyle 1479 ve 2926 sayılı 
Kanunlara tabi toplam 3.448.549 sigortalıdan, hiç prim ödememiş sigortalı olarak gözüken 
892.669 sigortalı incelemeye alınmış, bu sigortalılardan beş yıl ve daha fazla süre ile hiç 
prim ödemeyen toplam 200.264'ünün sigortalılığı sona erdirilmiştir. 

3- Tahsis İşlemleri: 
2005 yılı sonu itibariyle 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan 

1.435.587 dosyadan aylık alanların sayısı 1.600.294 kişiye ulaşmıştır. Söz konusu 
sigortalılara; 2005 yılında aylık, sosyal yardım zammı, toptan ödeme, sağlık harcaması, 
cenaze yardımı, yolluk ve zaruri gider ve müşterek emeklilik olarak yapılan ödemeler 
10.864 milyon YTL olmuştur. 2005 yılında 1479 ve 2926 sayılı kanunlara bağlı 
sigortalılara yapılan ödemelerin toplamı 10.864 milyon YTL olmasına karşın, uzun vadeli 
sigorta kolları prim gelirleri ile sağlık sigortası prim gelirleri toplamı 3.643 milyon YTL 
olmuştur. 

2005 yılı sonu itibariyle uzun vadeli sigorta kolları prim gelirleri ile sağlık sigortası 
prim gelirleri toplamı sigortalılar için yapılan giderlerin ancak % 34'ünü karşılamış 
bulunmaktadır. 

2005 yılında 1479 sayılı Kanuna göre 1.375.681 kişiye 4.898 milyon YTL yaşlılık, 
malullük, ölüm aylığı ödenirken, 

2926 sayılı Kanuna göre 224.613 kişiye 518 milyon YTL yaşlılık, malullük, ölüm 
aylığı ödenmiştir. 

2005 yılında aylık alan 1.600.294 kişiye; toplam 5.416 milyon YTL yaşlılık, 
malullük ve ölüm aylığı ödenmiştir. 

4- Sağlık Harcamaları : 
1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara tabi zorunlu sigortalılar ile yaşlılık, malullük ve 

ölüm aylığı almakta olanlardan belli oranlarda sağlık sigortası primi alınmak suretiyle 
sigortalı ve hak sahiplerine sağlık yardımları yapılmaktadır. 

1479 sayılı Kanunun 24. ve 2926 sayılı Kanunun 2. maddesine göre sigortalı 
olanlardan; 

- Sigortalılığı devam edenler ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana 
ve babaları, 

- Yaşlılık ve malûllük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları 
çocukları, ana ve babaları, 

- Ölüm aylığı alanlar, 
sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmektedir. 

Sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için; 
- İlk defa sigortalı olanların en az sekiz ay, 
- Yeniden sigortalı olanların ise en az dört ay, 
eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borçlarının 

bulunmaması şartı aranmaktadır. 

Kurum'un sağlık yardımlarının yıllar itibariyle ve ödeme yerlerine göre ayrıntılı 
durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Hastane Eczane Optik Medikal Şahıs 
Yıllar ödemeleri ödemeleri ödemeleri ödemeler ödemeleri Toplam 

Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL 
2001 330.043 780.446 6.671 8.977 İÖ2.712 1.228.849 
2002 692.913 1.321.532 12.520 9.272 159.071 2.195.308 
2003 965.736 1.997.220 25.975 8.532 185.694 3.183.146 
2004 1.268.556 2.187.971 28.811 8.545 225.473 3.719.356 
2005 1.364.037 1.840.940 25.923 18.867 376.048 3.625.815 

Sağlık yardımları içerisinde, hastane ödemelerinin payı 2001 yılında % 26,9 iken 
2005 yılında % 37,6'ya yükselmiş, eczane ödemelerinin payı ise 2001 yılında % 63,5 iken 
2004 yılında % 58,8'e, 2005 yılında da % 50,8'e inmiştir. 

Sağlık yardımlarında 2005 yılında % 2,5 oranında bir azalma görülmektedir. Bu 
azalmada; sağlık harcamalarını disipline etme ve tasarruf sağlamaya yönelik uygulamaya 
konulan başta "ödenebilecek ilaçlar listesi" ve "eşdeğer ilaç ödemesi" gibi uygulamaların 
yanı sıra, prim borçlarına af geleceği yönünde beklenti oluşması nedeniyle bazı 
sigortalıların prim ödememeleri sonucu kendilerine sağlık yardımı yapılmaması başlıca 
etkenler olmuştur. 

Sağlık harcamalarının takibine ilişkin olarak Bağ-Kur Eczane Otomasyon Sistemi 
devreye alınmış, sağlık harcamaları önemli ölçüde disipline edilmiş olmakla beraber, 
sağlık hizmetlerinin her kademede tam otomasyona gidilerek, şahıs bazında takibini 
sağlayacak bilgisayar donanımlı denetim sisteminin kurulması henüz tamamlanamamıştır. 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nde uygulanan sisteme paralel sağlık harcamalarının 
şahıs bazında takibini sağlayacak sistem mutlaka kurulmalıdır. 

Eczane Otomasyon Sistemi ile ilaç ödemelerinde kontrol yapılmakta ve Kuruma 
önemli bir katkı sağlamakta ise de, eczanelerce ve hastanelerce ibraz edilen reçete, fatura 
ve diğer belgelerin Kurumca ayrıca fiziki kontrollerinin yapılması, yersiz ve usulsüz 
düzenlenen reçete ve faturaların önüne geçilmesi ve sağlık harcamalarında tasarruf 
sağlanması açısından .büyük önem taşımaktadır. 

Kurum sigortalı ve hak sahiplerinin tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemelerin 
bedelleri, Emekli Sandığı ile anlaşması olan firmalarca fatura edilmişse Emekli Sandığı ile 
protokolü bulunan firmaların protokol listesindeki malzeme fiyatları esas alınarak 
ödenmektedir. T.C. Emekli Sandığı ile protokolü bulunmayan firmalardan temin edilen 
malzeme bedelleri ise, protokollü malzemelerin muadillerinin en ucuzu üzerinden 
karşılanmaktadır. 

Tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşlann tamamında ortak olarak kullanılmak 
üzere, tıbbi cihaz ve malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandınlmasının 
yapılması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, 
fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir 
bilgi işlem veri tabanı oluşturulması ve malzemelerin yurda girişinden hastalarda 
kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kontrol 
mekanizması kurulması, sağlık harcamalannda tasarruf sağlanması açısından önem 
arzetmektedir. 
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Kurum bünyesinde görev yapan Sağlık Kurulunda çalıştırılacak uzman tabip 
temininde sorunlar yaşanmaktadır. Maluliyet taleplerinde Kurulca verilen kabul karan 
sayısı % 10 düzeyinde olup, red kararı sayısı her geçen yıl artış göstermekte, ayrıca, 
birçok talep hakkında kabul veya red kararı verilmeden önce alınan ara kararlar ve yapılan 
yazışmalar nedeniyle, talebin yapıldığı tarih ile kesin kararın verildiği tarih arasında çok 
uzun süreler geçmektedir. 

5- Plasman Çalışmaları: 
Fonlardan ve diğer kaynaklardan oluşan plasmanların 2005 yılı sonu itibariyle 

durumu aşağıda açıklanmıştır. 
a)Mevduat: 
Kurum mevduatlarının toplamı 102,7 trilyon liradır. Bu tutann tamamı vadesiz 

mevduattır. 
b)Taşınmaz Mallar: 
Kurumun 2005 yılı sonu itibariyle sahip olduğu taşınmaz malların edinme 

değerleri 15.982 trilyon liraya ulaşmıştır. Kurumun İzmir hizmet binası ve Genel 
Müdürlük binası ile ilgili yatırım ve proje faaliyetleri devam etmektedir. 

6- Yatırım Faaliyetleri: 
Kurum'un yatırım programında yer alan 36.698 milyar liralık devam eden ve 

yeni projeler için 2005 yılında 11.000 milyar lira ödenek verilmiş, 8.776 milyar lira 
harcama yapılarak, % 94 nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı % 70 olmuştur. 

V. ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Sağlık harcamalarının kontrol altına alınabilmesi ve yersiz ödemelere meydan 
verilmemesi için; tüm sağlık harcamalarının şahıs bazında takip ve kontrolünü sağlayacak 
sistemin oluşturulması, sağlık kurum ve kuruluşları ile eczane ve medikal firmalara ait 
faturaların kontrol ve ödemelerine ilişkin tüm işlemlerin usul ve esaslannın belirlenerek 
soruna kalıcı bir çözüm getirilmesini teminen gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınması. 

2- Tıbbi malzemelere ilişkin ödemeler konusunda, Bağ-Kur'un medikal firmalarla 
anlaşması bulunmadığından, önceki yıllarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fiyat farklan 
ile ilgili bir işlem yapılamadığı dikkate alınarak, sözkonusu malzemelere ilişkin yapılan 
ödemelerin teminat altına alınması için bir an önce gerekli tedbirlerin alınması. 

3- Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve fiyatlandırılması konusunda; 
- Sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlann 

sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, sağlık 
harcamalarında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından müşterek satın alma 
usul ve esaslarının oluşturulması, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması 
konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik 
kuruluşlan tarafından Kamu İhale Kurumu'nun görüşleri de alınarak ortak bir çalışmayla 
etüd edilmesi, bu kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek kamuda 
sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 

-Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, 
Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumları ile 
Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan Sağlık 
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Bakanlığı eğitim hastaneleri yetkililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar 
itibariyle ve ilgili kuruluşlann tamamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin 
sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının yapılması hususlannın dikkate alınması; 
bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer 
bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri 
tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması hususu da etüd edilmek suretiyle, 
malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda 
etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması. 

4- Sağlık karnesi verilmesi ve vize edilmesi işlemlerinde ilgililerden hak sahipliğini 
kontrol amaçlı istenilen belgelerin elektronik ortamda teminini ve kontrolünü sağlayacak alt 
yapının oluşturularak bürokratik işlemlerin asgari düzeye indirilmesi. 

5- 2001 yılında 4,8 milyon YTL ye ihale edilip 31.12.2005 tarihi itibariyle % 98 
oranında keşif artışı verilerek keşif tutan 9,5 milyon YTL ye yükseltilen ve 2005 yılı 
fıyatlanyla yaklaşık KDV hariç 32,4 milyon YTL harcama yapılan Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatında; özel pozlann birim fiyatının zamlı uygulanması ve 
mükerrer işlemler nedeniyle yükleniciye yaklaşık 3,1 milyon YTL fazla ödeme yapılmasının, 
1993 yılında onaylanan projelere göre inşaat alanında artma olmadığı halde Bağ-Kur Yönetim 
Kurulu kararıyla % 98 oranında keşif artışı verilmesinin, yapı maliyetinin % 100 oranının 
üzerinde artınlmasının, inşaat alanında artma olmadığı halde süre uzatımı verilmesinin, 
mesleki kontrollük adı altında Günday Mimarlık Limited Şirketine fazla ödeme yapılmasının 
ve diğer işlemlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca soruşturulması. 

6- Bağ-Kur bilgisayar donanımı, yazılım ve kapasite artınmı işleri ile ilgili olarak; 
- 707 bin YTL'ye ihale edilen bilgisayar donanım ve yazılım işinin, 4734 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken ilana 
çıkılmadan, yeterli rekabet katılımın sağlanmadan, işin ivedi olarak ihale edilmesini 
gerektiren sebepler oluşmadığı halde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesi b bendine göre 
pazarlık usulüyle 2 adet firmanın katılması suretiyle ihalesinin gerçekleştirildiği, muayene 
ve kabul işlemlerinin "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair 
Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılmadan hakediş ödemesi yapıldığından, ihale 
işlemleri, muayene ve kabul işlemleri ile ödemeye ilişkin işlemlerinin, 

- 498.000 $ ihale edilen ana bilgisayar kapasite artırımı işinin muayene ve kabul 
işlemlerinin "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" 
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmeden hakediş ödemelerinin yapıldığı anlaşıldığından, 
denetim, muayene, kabul ve ödeme işlemlerinin, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca incelenmesi, gerekirse 
soruşturulması. 

7- Bağ-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatları ile ilgili olarak; 
- 600 milyar lira keşif bedeli üzerinden 364 milyar liraya ihale edilen ve % 

116 oranında keşif artışı verilerek toplam keşif tutarı 1,3 trilyon liraya yükseltilen 
Yalova Hizmet Binası İnşaatı, 

- 830 milyar lira keşif bedeli üzerinden 705 milyar liraya ihale edilen ve % 63 
oranında keşif artışı verilerek toplam keşif tutarı 1,4 trilyon liraya yükseltilen Bağ-Kur 
Muğla İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı, 
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- 830 milyar lira keşif bedeli üzerinden 713 milyar liraya ihale edilen ve % 42 
oranında keşif artışı verilerek toplam keşif tutarı 1,2 trilyon liraya yükseltilen Bağ-Kur 
Çorum İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı, işlerinde, sözleşmelere idari ve teknik 
şartnamelerin, projelerin ve mahal listesinin eklenmemesinden hareketle Bağ-Kur 
İhale Yönetmeliğine ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak keşif artışı 
verilmek suretiyle kazı, kalıp, iskele, betonarme betonu, demir imalatı, döşeme 
kaplaması, PVC doğrama imalatı, tesviye tabakası, şap ve boya ve diğer pozlarda 
metraj değerlerinin fazla alınması, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat 
listesinde yer alan birim fiyatlar yerine özel birim fiyatları zamlı uygulanan pozların 
uygulanması, proje müellifınce betonarme projelerde demir donatının betonarme hesap 
sonucu bulunan donatıdan daha fazla gösterilmesi, betonarme hesapların seçilen beton 
sınıfına göre yapılmaması, 1988/13181 sayılı Kararnameye aykırı işlemler, kesin 
hakediş raporuyla yükleniciye fazla ödeme yapılması nedenleriyle; ihale, projelendirme, 
keşif artışları, özel birim fiyatların zamlı belirlenmesi, kabul ve kesin hakediş ile ilgili 
işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca soruşturulması. 

8- Kendilerine aylık ve sağlık yardımı gibi ödemeler yapılan kişilerin durumlanndaki 
hak sahipliğini ortadan kaldıran değişikliklerin elektronik ortamda belirlenebilmesi ve bu 
suretle ödemelerin zamamnda durdurularak yersiz ödemelere meydan verilmemesi için 
kişilere ilişkin bilgilerin maliye, nüfus idaresi ve diğer ilişkili kurumların bilgi işlem 
sistemlerinden doğrudan sorgulanabilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların bir an önce 
tamamlanması. 

9- Kurumun, Ağustos 2006 ayı itibariyle 25 milyar YTL'nı aşan ve muhasebe dışı 
takip edildiğinden bilançosunda görülmeyen prim alacaklarının, gerçek ve kesin 
durumunun belirlenerek kayıtlara alınması ve titizlikle takip edilerek süresinde 
ödenmeyen prim alacaklarının tahsil edilebilmesi için kanuni yollara başvurulması. 

10- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ-KUR)'nun, 2005 yılı bilançosu ile genel bütçeden 6.925.800.000 Yeni Türk Lirası 
yardım yapılması ile birlikte 367.468.265,39 Yeni Türk Lirası gider fazlası ile kapanan 
gelir ve gider hesabı, 

5, 6 ve 7 numaralı önerilerdeki soruşturmaların sonuçları saklı kalmak 
kaydıyla, tasvip edilmiştir. 

- 1031 -



a 
a 
a 

«J 
2 3 
:3 O 

İ e 

u _ 

H -3 
» û 

09 

2 r c >> 
<s — t ; 

I M I 
"3- 'Sı ü 5 

> o Si û 2 
a ffl > O » 

:2 < m u 

2 ^ 2 
İ l l â •S O Q 

2 . £ w .S O « oo Q 

IX) CQ U Q 

t/3 O 

- » \ o \ o 

Ov 5 

ON — 

O 
fS fS ır> 

VO 
ro 

o 
^ » 

vo" 
<N 
«-> 

<N 
OV 
cN 

o" 
vO 
o 

oo 
o") 

r> 
o 
r--

r<-i \b 
ın 

r~ 

O 
m 

VD 

•• U N 

M İL * o 

İ2 a 
- e -S 

< »5 o 
< a ü û ı i ı i 6 

- 1 0 3 2 -



r— (N O — m O N 
m c*ı N O NO — cn <r> 

— ^ >n r— ON 

m r— — —• 

tN c l̂ — O VO 
Kİ o ! (N Ifi N 
M O» t - O» 
VO t> tN ON t> 
vd •-< i r i od 

r— m <n ON rs «n 
M o " K a " oC 
ON m Tf r~ — vo —, 
ON c-j ON r~; r-~ v-> o 
- Oİ » Oİ h vt t i 

oo r~ <n v-ı o —> 
00 •-• «N —; •-• vO 

^ v i ON i -* r~ 

rj- vo ı̂ l ON fN 

v-> O N v-ı oo 

m ^ m 
VO VO O ON ON 

e 
S C/l 

* 1 
>Ö13 -O 
: 3 « 

"d « 

% 0 
•a ı 

ı « £ 
• O § 

02 

' i I I 
s . b. a « 

o — E 

E a 

E w 

00 CJ o c <£: 

2 D T/J t - m 
< m U Q W 

o tu S2" 
00 00 g 

£ * Ğ 
< m ü 

S S | 

§ .oo • £ >of) 
h S JS « 
Q W u. O 

m vô  f*^ 
oo" r-." —" 
co c-> >/-> 

m o oo 

vo ON -~ v-> 

- N M 
r - M N 

o oo oo 
vo <N r-

•»t Tt 

o m m 
V O O N f*İ 
o — — 

E ~ 
E Ö 

E N = 3 

oo a 
2 JS 

o o ü 2 

CO U D 

00 
_ ı_ 
— O 

c >00 >00 
>> c« 5 

Ö o ü 

•s g | 

' C İ S 60 Mİ 

3 a 

-R — ÇS 00 

< CQ 

- 1 0 3 3 -





SAYI: 58 
T.C. EMEKLİ SANDIĞI'NIN 2005 YILINA AİT HESAP VE 
İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

T.C. Emekli Sandığı'nın 2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
3'üncü Yasama Yılının 20/11/2008 tarihli 9'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla 
kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak 
hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

l-Kuruluş Kanunu : 
T.C. Emekli Sandığı 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla 

kurulmuş, Maliye Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliği haiz bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 

5434 sayılı Kanun, kamu personelinden çok büyük bir kısmının sosyal 
güvenliklerini aynı hukuki statü içerisinde toplamış olmakla beraber, zaman içinde 
kanunun çeşitli hükümlerinde çok sayıda değişiklikler yapılmış ve kanuna sürekli olarak 
ek ve geçici maddeler ilave olunmuştur. 

2-Kuruluşun Amacı: 
Memurlar ve bir kısım kamu personelinin emeklilik ve malullük hallerinde 

kendilerinin, ölümlerinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvenliğini sağlamak, Sandığın 
ana amacını oluşturmaktadır. 

Aynca, 1101 sayılı Kanuna göre vatani hizmet tertibinden aylık alanlara, 1005 
sayılı Kanuna göre şeref aylığı alanlara ve 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve muhtaçlık 
aylığı alanlara yapılan ödemelerin yanı sıra, 3480 sayılı Kanun uyarınca tütün ve alkol 
satışlarından ayrılan paylardan hak sahiplerine yapılan ödemelerle de Sandık görevli 
kılınmıştır. 

T.C. Emekli Sandığı tarafından yürütülen işlemlerin hukuksal dayanağını oluşturan 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda yürürlüğe girdiğinden bu yana değişen 
koşullar ve doğan yeni gereksinimler sonucu bir çok defa değişikliğe uğramıştır. 

Son olarak; 16.05.2006 tarih 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ile 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Genel 
Müdürlükleri kaldırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 
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31.05.2006 tarih 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" 
ile de Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası faaliyetleri 
yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 15.12.2006 tarih ve 2006/111 Esas, 2006/112 sayılı Karan 
ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bir çok maddesi 
iptal edilmiştir. 

26.12.2006 tarih 5565 sayılı "2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu" ile 
01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 
01.07.2007 tarihine ertelenmiştir. 

Öte yandan; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 72 sayılı KHK uyarınca 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekte olan T.C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğünün denetimi, Anayasa'nın 160 ıncı maddesini değiştiren 5428 
sayılı Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda 
değişiklik yapan 22.12.2005 tarih 5436 sayılı Kanunlarla, 01.01.2006 tarihinden itibaren 
Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmesi hükme bağlanmıştır. 

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler Ölçü 2001 2002 2003 2004 2005 
Son iki yıl 

farkı 

Artış vc 
Azalma 

% 

-Öz kaynaklar Bin YTL 856.207 1.294.108 1.648.007 1.836.222 1.649.946 (186.276) (10,1) 
-Yabancı kaynaklar 293.958 434.987 561.622 964.117 1.192.048 227.931 23,6 
-Plasmanlar 957.743 1.419.329 1.838.353 2.141.688 1.627546 (514.142) (24) 
-Verilen faizler " 3.022 10.845 18.498 22.507 57.401 34.894 155,0 
-Maddi duran varlıklar " 

(edinme değeri) 911.123 1.324.479 1.714.041 1.987.337 1.372.565 (614.772) (30,9) 
-Maddi duran varlıklar " 
birikmiş amortismanı - 12.308 18.606 25.422 30.991 33 .478 2.487 8,0 

-Yatırımlar için yapılan 
nakdi ödemeler Bin YTL 17.717 50.018 14.156 28 .606 10.484 (18.122) (63,4) 

-Yatırımların gerçekleşme 
oranı % 95,7 98,0 79 64 26 (38) (59,4) 

-İştiraklere ödenen sermaye 23 .020 24.767 24.767 51.278 51.278 - -
-İştirakler temettü gelirleri Bin YTL 931 436 2.291 11.242 

-Daimi kaynaklar geliri Bin YTL 3.186.619 4.945.791 6.744.564 7.714.935 9 .537.125 1.822.190 23,6 
-Geçici kaynaklar geliri " 7.594 12.164 49.380 17.295 20 .730 3.435 19,9 
-Diğer gelirler 83.861 119.947 94.507 189.104 706 .798 517.694 273,8 

-Aylık bağlananlar Kişi 1.355.558 1.408.944 1.466.679 1.534.576 1.595.973 61.379 4,0 
-Aylık bağlananlara yapılan 
tüm ödemeler Bin YTL 4.792.680 7 .602.564 10.323.502 12.216.798 14.023.530 1.806.732 14,8 

-2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar 
-2022 sayılı Kanuna göre yapılan Kişi 967.503 1.008.876 1.046.241 1.092.457 1.256.979 164.522 15,1 
ödemeler 
-Yönetim giderleri 

Bin YTL 215.608 313 .216 745.931 767.747 1.083.757 316 .010 41,2 

" 60.897 96.515 71.184 140.871 165.656 24.785 17,6 
-Memur (Ortalama) Kişi 2.855 2.904 2.870 2.870 2 .836 (34) (1,2) 
-Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 4 4 4 34 129 95 279,4 
-Personel için yapılan tüm 

giderler YTL 20 .507 .889 33.997.347 47.340.388 55.613.775 63 .338 .874 7.725.099 13,9 
- Cari yıla ilişkin: 
-Memurlar için yapılan 

giderler YTL 20.474.774 33.945.376 47.276.203 55.338.373 61 .716 .169 6.377.796 11,5 
-Memur başına aylık ortalama gider 
-Sözleşmeli ler için yapılan YTL 539 1.003 1.372 1.607 1.819 212 13,2 

giderler 
-Sözleşmeli başına aylık YTL 33.115 51.971 64.185 275.402 (622.705) (898.107) (326,1) 

ortalama gider 
YTL 690 608 1.337 1.629 1.338 (291) (17,9) 

-Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 2.006 2.947 5.977 7.962 7.103 (859) (10,8) 
-GSYİH'ya katkı (Üret.fıyat) - - - - -
-GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyat) (1 .582.797) (2 .647.973) (3.533.809) (1 .580 .023) (1 .457 .478) 122.545 (7,8) 
-GSMH'ya katkı (Alıcı fiyat) (1 .582.797) (2 .647.973) (3.533.809) (1 .980.023) (1 .457 .478) 522.545 (26,4) 

Gider fazlası Bin YTL 1.582.998 2.648.353 3.532.667 4.464.762 3 .986.994 477 .768 (10,7) 

(*) 2001-2004 yıllarına ilişkin TL değerleri, YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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II. İDARİ BÜNYE : 

1-Kuruluşun Yapısı: 
a)Merkez Kuruluşu : 
T.C. Emekli Sandığı'nın merkez kuruluşu, Genel Müdür, beş Genel Müdür 

Yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği dışında 15 Daire 
Başkanlığından oluşmaktadır. 

Ayrıca, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç 
ve güçsüzlere aylık bağlanması hakkındaki 2022 sayılı Kanun uyarınca birbirlerinden 
bağımsız ve farklı şekilde oluşturulmuş maluliyet raporlarını karara bağlayıp, maluliyet 
derecelerini tespit ile görevli iki ayrı Sağlık Kurulu da, Sandığın merkez kuruluşunda yer 
almaktadır. 

190 sayılı KHK'ye göre Sandık merkez teşkilatında ve taşra teşkilatına toplam 4920 
kadro tahsis edilmiş olup, bu kadronun 2005 yılı sonu itibariyle 2826'sı dolu bulunmaktadır. 

b)Taşra Kuruluşu : 
Sandık taşrada; İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Afyon, 

Erzurum illerinde Bölge Müdürlükleri olarak teşkilatlanmıştır. 

Sandığın Bölge Müdürlükleri dışında İstanbul-Etiler, İzmir-Narlıdere Dinlenme ve 
Bakımevlerine (Huzurevi) ilaveten Ankara-Balgat'ta olmak üzere 3 Dinlenme ve 
Bakımevi (Huzurevi) bulunmaktadır. 

Kuruluşta sözleşmeli personel kadrosu 226 olup, 2005 yılı sonu itibariyle 147 
personel çalışmaktadır. 

Personele yapılan toplam harcama 2004 yılında 55.613.- YTL iken, 2005 yılında 
63.338.-YTL olmuştur. 

2-Yönetim Organı : 
Sandığın yönetim organı, Yönetim Kuruludur. Genel Müdür, aynı zamanda 

Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkan dışında iki Genel Müdür 
Yardımcısı ile biri Başbakan'ın, ikisi Maliye Bakanı'nın önerisi ile atanan beş üyeden 
oluşmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinden Başbakanlık Temsilcisi üye 26.02.2004 tarihinde, 
Maliye Bakanlığı Temsilcisi üyeler ise 18.06.2003 ve 09.10.2003 tarihlerinde atanmışlardır. 
18.06.2003 tarihinde atanan üyenin ayrılması nedeniyle yerine 27.12.2005 tarihinde yeni 
üye atanmıştır. 

Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni atamalar yapılıncaya kadar, görev süreleri dolan 
üyeler görevini sürdürmüştür. 

III. MALİ BÜNYE : 
Sandığın 2005 yılı faaliyet dönemi, önceki yıla göre % 10,7 oranında 477.768.407 

YTL daha az olmak üzere 3.986.994.296 YTL gider fazlasıyla kapanmış ve gider fazlası 
Sandığın nakit açığını karşılamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenen hazine 
yardımlarından karşılanmıştır. 
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Gider fazlasının önceki döneme göre % 10,7 oranında azalma göstermesinde; 
Hilton oteli ve Kuşadası tatil köyü ile bazı taşınmazların satışından elde edilen gelirler ile 
katma bütçeli idareler, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile TCDD ve bağlı ortaklıklarının 
ilgili kanunlar uyannca takas, mahsup ve terkin işlemine tabi tutulan borçlannın tahakkuk 
ettirilerek gelir hesaplarına alınması başlıca etkenler olmuştur. 

Sandık, zorunlu ödemelerini süresinde yapabilmek için gerekli kaynağının 
bulunmadığı ve yeterli hazine yardımı alamadığı dönemlerde ticari banka kredisi 
kullanmaktadır. 2005 yılı içinde T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Vakıflar 
Bankası'ndan muhtelif tarihlerde kredi kullanılmış olup, yıl sonu itibariyle 1.007.000.000 
bakiye kredi borcu bulunmaktadır. 

Kullanılan kredilere mevcut sözleşmeler uyarınca bankalann cari ticari kredi faiz 
oranları uygulanmakta olup, 2005 yılında 57.400.582 YTL tutannda faiz ödenmiştir. 
Kredilere uygulanan faiz oranları, kullanıldığı tarihlere göre farklı olmak üzere T.C. Ziraat 
Banka kredilerinde % 18-29 arasında, yıl sonuna doğru kullanılan diğer banka 
kredilerinde ise % 17 olmuştur. 

5434 sayılı Kanunun Geçici 146'ncı maddesinde; "Sandığın nakit durumu gerekli 
ödemeleri ve harcamaları karşılayamadığı takdirde, Sandığın talebi üzerine, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin sosyal transferler bölümünde bu husus için konulacak ödenekten 
Sandığa tediyede bulunulur" hükmü yer almaktadır. 

2005 yılında nakit açığı ve faturalı ödemeleri karşılamak üzere Sandığa 
8.889.320.000 YTL ödenek aktarılmış, ancak bu ödenek Sandık nakit açığının 
karşılanmasında yeterli gelmemiştir. 

Sandık adına ve hesabına yapılacak tüm ödeme ve tahsilat ile her türlü bankacılık 
hizmetleri için T.C. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmada, ödemeler üzerinden % 0,5 
oranında komisyon ödenmesi öngörülmüştür. Anılan banka ile Hazine, DPT ve Maliye 
Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu 2003 yılında bu komisyon alınmamış, ancak 
2004 yılı başından itibaren tekrar alınmaya başlamıştır. 2004 yılında 61.533.157 YTL, 
2005 yılında 78.294.618 YTL tutarında banka komisyonu ödenmiştir. 

1992 yılına kadar gelir fazlası veren Sandığın, 1993 yılından itibaren gider fazlalannın 
oluşumunda; 1992 yılında 3774 sayılı Kanun ile emeklilik yaş haddinin kaldınlarak 
kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emekli olma yolu açılması dolayısıyla oluşan genç 
emeklilerin Sandığın gelirlerini azaltıcı, giderlerini artıncı etki yapması en önemli nedenlerden 
biri olmuştur. 

Bu uygulamaya 25.08.1999 tarih 4447 sayılı Kanunla son verilerek; kadınlarda 
58, erkekler 60 olmak üzere yaş haddi getirilmiş, mevcut iştirakçiler için de hizmetlerine 
göre belirlenen yaşlarda kademeli geçiş öngörülmüştür. Kademeli geçişle ilgili 
hükümlerin, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine çıkarılan 23.05.2002 tarih ve 
4759 sayılı Kanun ile kademeli emekliliğe ait yaş ve hizmet sürelerini yeniden 
belirlemiştir. 
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01.01.2007 tarihinden geçerli yürürlüğe girmesi öngörülen 31.05.2006 tarih ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile de, yaş haddinin 2036 
yılından itibaren kademeli artırılarak,erkeklerde 2044, kadınlarda ise 2048 yılında 65'e 
yükseltilmesi öngörülmüş, aynca sigortalardan yararlanacak kişiler ve sağlanacak haklar, 
bu haklardan yararlanma koşulları, finansman ve karşılanma yöntemleri belirlenmiş, 
sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Sandığın ana gelir kaynağı olan ve faaliyet gelirlerinin tamamını oluşturan kesenek 
ve karşılıklarla ilgili alacaktan bilanço hesaplarında görülmemektedir. Kesenek ve 
karşılıklarla ilgili alacak tahakkuku yapılmamakta, banka hesaplanna kamu kuruluşlarınca 
yatırılan kesenek ve karşılıklar, hesap özetleri üzerinden gelir hesaplarına 
kaydedilmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

1-Tahsis İşlemleri: 
T.C. Emekli Sandığı'ndan emekli, adi malûllük ile vazife malûllü ve dul ve yetim 

aylığı alanların sayısı 2005 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre % 4 oranında 61.397 
kişi artarak 1.595.973'e ulaşmıştır. 

2005 yılında T.C. Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara 14.023.530.355.-YTL ödeme 
yapılmıştır. Ancak Sandığın tüm geliri, emekli, malûl, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin 
% 72'sini karşılayabilmiş ve gider fazlası 3.986.994.296.-YTL. Bütçenin Sosyal Transferler 
bölümünden karşılanmıştır. 

2004 yılında 2.404.091 iştirakçiye 1.381.745 dosyadan 1.534.576 kişiye aylık 
ödenirken, 2005 yılında 2.402.409 iştirakçiye 1.443.721 dosyadan 1.595.973 kişiye aylık 
ödenmiştir. Son 10 yılda iştirakçi sayısı % 22 oranında artarken, aylık ödene dosya sayısı 
% 52 oranında artmış, iştirakçilerin emeklileri karşılama oranı son 10 yılda 2,13'ten 
1,66'ya düşmüştür. 

T.C. Emekli Sandığı 2005 yılı sonu itibariyle Vatani Hizmet Tertibinden bağlanan 
aylıklar, Kore ve Kıbrıs gazileri aylıkları ve 1005 sayılı Kanuna göre şeref aylıkları olarak 
52.112 kişiye 125.084.555.-YTL ödemede bulunmuştur. 

2022 sayılı Kanuna göre de 2005 yılı sonu itibariyle 1.256.979 yaşlı, muhtaç ve 
güçsüze 1.080.764.200.-YTL ödenmiştir. 

2005 yılında Sandığa tabi olanlar için yapılan ödeme ve giderlerin dışında; emekli 
ikramiyesi, ölüm yardımı, sosyal yardım zammı, hizmet birleştirilmesi karşılığı diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlanna yapılan ödemeler, ilgili kanunlanna göre, muhtaç ve 
güçsüzlere ödenen yaşlılık aylığı, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar, Kore ve 
Kıbrıs gazilerine bağlanan aylıklar, şeref aylıkları, subay tazminatı, makam tazminatı, 
maluliyet aylık ve zamları, vergi iadesi ödemeleri karşılığı olarak yapılan harcamalar ile 
ayrıca, bedeli karşılığı Sandığa yaptırılan hizmetler karşılığı olmak üzere; 2005 yılında 
Sandık'ça yapılan 4.370.395.715.-YTL ödeme çeşitli kuruluşlara fatura edilmiştir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yönetim giderleri karşılığı olarak 
ilgili kuruluşlardan yapılan 165.656.781.-YTL tahsilatla birlikte 2005 yılında Sandık'ça 
yapılan faturalı ödemeler toplamı 4.541.055.517.-YTL olmuştur. 
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2-Sağhk Yardımları: 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun, 08.07.1971 tarih 1425 sayılı 

Kanunla eklenen Geçici 139. maddesine göre; kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası 
kapsamına alınacakları tarihe kadar, emekli, adi ve vazife malulü aylığı bağlanmış olanlar 
ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile dul ve yetim aylığı 
alanlar, ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilmektedir. 

Sandık tarafından 2005 yılında yapılan sağlık yardımlarının ayrıntısı, bir önceki 
yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Sağlık yardımları 2004 
YTL 

2005 
YTL 

Artış 
Sağlık yardımları 2004 

YTL 
2005 
YTL YTL % 

- Hastane ameliyat ve tedavi 1.130.569.048 1.157.553.465 26.984.417 2,4 
- Eczane ve ilaç ödemesi 1.523.457.816 1.605.090.881 81.633.065 5,4 
- Diş tedavi ve protez 8.086.070 8.005.384 (80.686) (1,0) 
- Gözlük camı ve çerçeve 47.820.214 46.632.452 (1.187.762) (2,5) 
- Organ ve protez 2.058.343 1.122.103 (936.240) (45,5) 
- İçmece ve kaplıca 1.365.876 1.686.891 321.015 23,5 
- İşitme cihazı 8.600.537 9.574.475 973.938 11,3 
- Sağlık yolluğu 4.616.729 5.143.185 526.456 11,4 
- İyileştirme araçları 28.519.656 56.368.839 27.849.183 97,6 

Toplam 2.755.094.289 2.891.177.675 136.083.386 4,9 

Sağlık yardımları önceki döneme göre % 4,9 oranında 136.083.386 YTL artarak, 
2005 yılında 2.891.177.675 YTL'na ulaşmıştır. 

2005 yılı sağlık yardımlarının; % 55,5'i eczane ve ilaç ödemeleri, % 40'ı hastane 
ameliyat ve tedavi giderleri, geriye kalan % 4,5'i de diş, optik, işitme cihazı, organ ve 
protez, iyileştirme araçları ve diğer giderlere ilişkindir. 

Sandık sağlık yardımlarından yararlananların muayene ve tedavilerinde, Bütçe 
Uygulama Talimatları uygulanmaktadır. 

Bütçe kanunları uyannca, her yıl Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Resmi 
Gazetede yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatlanyla; kamu personeli ve emeklileri ile 
bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlannda 
yapılan tedavi ücretleri ve tedavi yardımına ilişkin esaslar belirlenmektedir. 

Sandık sağlık yardımlarından yararlananlar, resmi sağlık kurumlan ile kamuya 
yararlı dernek ve vergiden muaf vakıflara ait sağlık kuruluşlannda tedavi olabildikleri 
gibi, Sandığın anlaşmalı bulunduğu özel sağlık kuruluşlanna da yatarak veya ayakta 
muayene ve tedavi olabilmektedirler. 

Sandık tarafından sağlanan muayene ve tedavi hizmetlerinden, 2005 yılı itibariyle 
yararlananlann sayısı 2.672.994 kişidir. 

Sandığın Sağlık Harcamaları Denetim Projesinin "Hastane Uygulaması" 2000 
yılında başlatılmıştır. Bu uygulamada çeşitli dallarda anlaşma yapılan özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarının yaptığı tetkik ve tedaviler Bütçe Uygulama Talimatına göre 
değerlendirilmekte ve kişi bazında bilgisayar kayıtlarına alınmaktadır. 2005 yılı sonu 
itibariyle 1.804, Kasım 2006 ayı itibariyle de 2.060 özel sağlık kuruluşu elektronik olarak 
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kayıt girişi ve faturalama yapmaktadır. Ayrıca, Gazi Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi ve Başkent Üniversiteleri hastaneleri paket ameliyat işlemlerini hastane 
uygulamasından kaydederek faturalama yapmaktadır. 

Uygulama aşamasına gelinen "Tedavi Kontrol Sistemi" ile; teşhis, tetkik, tedavi 
işlemlerine ait ilaç ve tıbbi işlemlerin kontrol ettirilerek uygun olmayan tanı, ilaç ve 
tetkiklere izin verilmemesi ve tedavilerin ücretlendirilmesi işlemlerinin Bütçe Uygulama 
Talimatına göre yapılması öngörülmektedir. Bu sistem Başkent Üniversitesi ve Güven 
Hastanesinde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır. Hastanelerde projenin uygulamaya 
konulabilmesi için hastane yönetim sistemi ile tedavi kontrol sisteminin entegrasyonu 
gerekmektedir. 

07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığının "Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan 'MEDULA' 
Sistemi Hakkında Tebliğ" ile, sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda 
gönderilmesini sağlamak amacıyla "MEDULA" adı verilen uygulamanın başlatılması 
öngörülmüştür. 

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 13'üncü maddesinde; kurumlarla 
eczaneler arasında yapılacak anlaşmaya esas teşkil etmek üzere Maliye Bakanlığı ile Türk 
Eczacılar Birliği arasında protokol imzalandığı belirtilmiştir. Söz konusu Protokol, 
01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 17.01.2005 tarihinde imzalanmıştır. 

Sandığın, ilaç fiyatları için eczanelere bütçe uygulama talimatlarında belirlenen 
oranlar dışında bir indirim yaptırabilmesi mümkün olmadığından, ilaç ödemelerinde, 
yersiz ve usulsüz düzenlenen fatura ve reçetelerin yapılan denetimlerle önlenmesinin 
dışında bir tasarruf sağlama imkanı bulunmamaktadır. 

Sağlık Bakanlığınca belirlenen ilaç fıyatlandırması konusunu incelemek üzere, 
Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, Gümrük Müsteşarlığı 
Teftiş Kurulu ve SSK Teftiş Kurulu müfettişlerinden oluşan ortak bir çalışma grubu 
tarafından hazırlanan 11.04.2005 tarihli İnceleme Raporunda, Türkiye'deki ilaç 
politikaları ve uygulamaları ile ilgili olarak son derece önemli tespitlerde bulunulmuştur. 
İlaç fiyatlarının ilgili mevzuata göre olması gerekenden daha yüksek belirlenmiş olması, 
geri ödeme kurumlarından biri olan Sandığın yüksek fiyat üzerinden ilaç bedeli ödemesi 
sonucunu ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması açısından, tıbbi cihaz ve 
malzemelerin de sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının yapılması, sosyal 
güvenlik kuruluşları ile kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşların müşterek satın 
alma usul ve esaslarının oluşturulması, malzemelerin yurda girişinden hastalarda 
kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kontrol 
mekanizması kurulması, önem arzetmektedir. 

3-Plasmanlar : 
5434 sayılı Kanunda, Sandık mevcutlarının; taşınmaz mallara, sermayesinin en az 

yarısından fazlası Devlete ait şirket ve teşebbüslere, Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmek 
şartıyla ülke ekonomisinde etkin özel şirketlere, Devlet bono ve tahvilleri ile kamu 
yatırımları gelir ortaklığı senetlerine, vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara 
yatırılmak suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Sandık plasmanlarının 2005 yılı sonu itibariyle üç ayn grup halinde tutarları, bir 
önceki yıl sonuçlan ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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P l a s m a n l a r 
2 0 0 4 2 0 0 5 

P l a s m a n l a r 
Y T L . % Y T L % 

1 - Mevduat 161.220.588 7,5 250.442.626 15,4 
2- İştirakler 51.278.399 2,4 51.278.399 3,1 
3- Sabit Kıymetler 1.929.189.222 90,1 1.325.825.205 81,5 

T o p l a m 2 . 1 4 1 . 6 8 8 . 2 0 9 100,0 1 .627 .546 .230 100,0 

Sandık plasmanlarında bir önceki yıla göre % 24 oranında 514.141.979.-YTL 
düşüş olmuştur. Sabit kıymetlerin en önemli bölümünü, başta otel ve işhanları olmak 
üzere "işletilmekte olan taşınmazlar" oluşturmaktadır. 

İşletilmekte olan taşınmazlardan sağlanan brüt gelir bir önceki yıl sonuçlan ile 
birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İ ş l e t i lmekte O l a n Sab i t İki Yı l 
K ı y m e t l e r d e n E l d e O l u n a n 2 0 0 4 2 0 0 5 Farkı 
B r ü t Ge l i r l er Y T L . Y T L . Y T L . 
- Mevduat 1.779.705 722.256 (1.057.449) 

- İştirakler 11.241.510 - (11.241.510) 

- Maddi Duran Varlıklar 14.573.259 15.529.855 956.596 

T o p l a m 2 7 . 5 9 4 . 4 7 4 16 .252 .111 (11.342.363) 

İşletilmekte olan sabit kıymetlerden elde edilen gelir, 2004 yılı sonu itibariyle 
27.594.474.-YTL iken, 2005 yılı sonu itibariyle 16.252.111.-YTL olmuştur. 

31.07.2004 tarih ve 25.539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 16.07.2004 tarih ve 
5228 sayılı Kanunla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 20'nci maddesine ilave 
yapılarak; T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve doğrudan 
hizmetleri ile ilgili olmayan gayrimenkulleri ile iştirak paylarının Sandık Yönetim 
Kurulunca satışına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

-İstanbul'da bulunan Hilton Oteli, 11.10.2005 tarih 2005/118 sayılı, Büyük Efes 
Oteli, 26.12.2005 tarih 2005/152, Büyük Ankara Oteli, 26.12.2005 tarih 2005/146, Büyük 
Tarabya Oteli 26.05.2006 tarih 2006/35 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla, 

-Ankara Kızılay Emek İşhanı 21.02.2006 tarih 2006/10 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararıyla, Ankara Hisarparkı İşhanı 09.12.2005 tarih 2005/100 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararıyla, İstanbul Nurhan İşhanı 16.12.2004 tarih 2004/799 sayılı Yönetim 
Kurulu Karanyla, 

-Eskişehir Otogarı 09.12.2005 tarih 2005/685 sayılı Yönetim Kurulu Karanyla, 

-Kuşadası Tatil Köyü 04.07.2005 tarih 2005/80 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Karanyla, 

satılarak devir işlemleri tamamlanmıştır. 

V. YATIRIMLAR : 
Sandık'ın yürütmekte olduğu yatınm projeleri için, 2005 yılı Yatırım Programı'nda 

40.000.000.-YTL tutarında ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 22.000.000.-YTL otellerin 
modernizasyon ve tevsii projesine, 7.200.000.-YTL Huzurevleri, 7.000.000.-YTL 
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bilgisayar alımı, geriye kalan miktarı da çeşitli idame ve yenileme harcamaları için 
öngörülmüştür. 

Bu ödenekler karşılığında 2005 yılında 10.484.000.-YTL nakdi harcama yapılarak, 
% 26 nakdi, % 26 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

VI. İŞTİRAKLER : 
Sandık'ın iştiraki bulunan kuruluşlar ile bu kuruluşlara tahsis edilen ve ödenen sermaye ile 
alınan temettüler bir önceki yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İştirakin 2005 yılı sonunda Sandık'ça Toplam 

İştirakler Nominal 
sermayesi 

YTL. 

Ödenmiş 
sermayesi 

YTL. 

Taahhüt 
edilen 
YTL. 

Ödenen 
YTL. 

Ödeme 
oranı 

% 

sermaye 
içinde 
Sandık 
payı % 

Alınan 
Temettü 

1- Denetim içi : 
a) Türkiye Petrolleri A.O. 
b) Petkim Petrokimya A.Ş. 

3.000.000 
204.750.000 

3.000.000 
204.750.000 

547 
14.332.500 

547 
14.332.500 

100 
100 

5,47 
7 -

Toplam (1) 207.750.000 207.750.000 14.333.047 14.333.047 100 6,9 -

2- Denetim dışı : 
a) Taksim Otelcilik A.Ş. 
b) Emek İnşaat İşletme A.Ş. 
c) T .C . Merkez Bankası A.Ş. 
d) Eskişehir Çimento Fab. A.Ş. 
c) Yeditcpe Bcynel. Otcl.A.O. 
f) Petlas Lastik San. Tic.A.Ş. 
g) Deniz Nakliyat T.A.Ş. 

90.000.000 
14.500.000 

25.000 
78.121.800 

110.000 
10.000.000 
11.000.000 

90.000.000 
14.500.000 

25.000 
78.121.800 

110.000 
10.000.000 
11.000.000 

28.282.500 
7.105.000 

250 
1.531.802 

23.036 
2.463 

301 

28.282.500 
7.105.000 

250 
1.531.802 

23.036 
2.463 

301 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

31.425 
49 

1 
1.960 

11 
0,024 

0,00274 

-(*) 

Toplam (2) 202.756.800 203.756.800 36.945.352 36.945.352 100 18 -

Genel Toplam 411.506.800 411.506.800 51.278.399 51.278.399 100 12 -

Geçen yıl toplamı 338.006.800 338.006.800 26.298.399 26.298.399 100 7 -

Fark 73.500.000 73.500.000 24.980.000 24.980.000 

(*)Taksim Otelcilik A.Ş. 2004 yılı kârından Sandık hissesine düşen 263.766.-YTL.lık kâr payını 2006 
yılında yatırmıştır. 

2005 yılı sonu itibariyle Sandık iştiraklerinin nominal sermayeleri 411.506.800.-YTL. 
olup, Sandık payı % 12 oranında 51.278.399,-YTL'dir. 

Sandık 51.278.399.-YTL ödenmiş sermaye ile pay sahibi olduğu şirketlerden 2005 yılı 
itibariyle temettü almamıştır. 

VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1 -İlaç fiyatlarının ilgili mevzuata göre olması gerekenden daha yüksek belirlenmiş 
olduğu konusunda Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurullarınca raporlar 
düzenlendiği ve dava açıldığı ve bu durumun Sandığın yüksek fiyat üzerinden ilaç 
bedelleri ödemesi sonucunu ortaya koyduğu dikkate alınarak, belirlenecek fiyat farklarının 
zamanaşımına da uğramadan tazmini amacıyla, bu konuda düzenlenen raporlar hakkında 
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bilgi almak ve açılan davalara müdahil olarak katılmak üzere bir an önce Sağlık Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunulması. 

2-Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve fiyatlandırılması konusunda; 
-Sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren 

kuruluşlann sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, 
sağlık harcamalarında kaynak kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından müşterek 
satın alma usul ve esaslarının oluşturulması, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin 
sağlanması konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal 
güvenlik kuruluşları tarafından Kamu İhale Kurumu'nun görüşleri de alınarak ortak bir 
çalışmayla etüd edilmesi, bu kapsamda gerekiyorsa ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek 
kamuda sağlıklı bir tedarik sisteminin oluşturulması, 

-Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için, 
Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumları ile 
Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri tıp fakülteleri ve Ankara'da bulunan eğitim 
hastaneleri yetkililerinin katılımı ile yapılan çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili 
kuruluşlann tamamında ortak olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, 
gruplandırma ve kodlandınlmasının yapılması hususlarının dikkate alınması; bu 
kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer 
bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri 
tabanı (Malzeme Bilgi Bankası) oluşturulması hususu da etüd edilmek suretiyle, 
malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm aşamalarda, kamuda 
etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması kurulması, 

hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi. 

3- 2005 yılında kesin hakediş onaylanan İzmir Büyük Efes Oteli Kongre Merkezi 
Deprem Güçlendirmesi ve İnce İşler işinde, genel kalemler ve isteğe bağlı harcamalar 
pozundan yapılan 151,4 bin YTL harcamanın mahiyeti belirlenemediğinden, kesin kabul 
ve kesin hakediş ile ilgili işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığınca incelenmesi, gerekirse soruşturulması. 

4- 2003 yılında ihale edilen İzmir Büyük Efes Oteli Tasarım Danışmanlığı 
Hizmetleri işinde, ihale bedelinin ve ilave işler bedelinin sözleşme tarihi ve ilave iş karan 
itibariyle olması gereken bedelin tespiti amacıyla İzmir 3 üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesince belirlenen bilir kişilerce 20.10.2005 tarihinde düzenlenen bilirkişi 
raporunda, sözleşme kapsamındaki tasarım danışmanlığı hizmetinin KDV hariç 558.697 $ 
bedel ile yapılabileceğinin belirtildiği, bilirkişi raporundaki 558.697 $ tutara göre 
yükleniciye otelin mülk satışı yapıldığından sözleşmeye göre % 11 oranındaki inşaat, 
mobilya, tefrişat ve teçhizat işlerinin ihale dosyasının hazırlanması, ihalenin gözden 
geçirilmesi ve teknik rapor çalışmaları bitirilmediği için % 75 oranı yerine % 64 oranı 
alınması suretiyle 357.566 $ ödeme yapılması gerekirken, KDV hariç 1.468.858 $ 
tutarındaki ihale bedelinin % 75 oranında 1.101.643 $ ödendiği anlaşıldığından, ihale 
bedelinin yüksek belirlenmesi ve bitirilmeyen işlerin bedelinin ödenmesi nedeniyle 
yapılan harcamaların tahsili için Sosyal Güvenlik Kurumunca işlem tesis edilmesi, 

5- Otellerin modernizasyonu ve tevsii projesi kapsamındaki; 
- Maçka Oteli'nin, yüklenici Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ile imzalanan 

maliyet+kar esasına dayalı sözleşme çerçevesinde, yüklenici ile taşeron firma arasında 
imzalanan götürü bedel 805 bin YTL taşeronluk sözleşmesiyle yıktınlması, teklif birim 
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fiyat esaslı ek taşeronluk sözleşmesiyle 6 kat bodrum kat kaba inşaatı yapılması işlerinin 
aynı taşeron firmaya önce 6 milyon YTL'ye yaptırılmasının kararlaştırılması ile 2 defa 
verilen keşif artışıyla bodrum kat kaba inşaatı yapılması işinin bedelinin 10,2 milyon 
YTL'ye, toplam ihale bedelinin 11 milyon YTL'ye yükseltilmesi ve 2003 yılı fiyatlarıyla 
12.373 m 2 inşaat alanlı bodrum inşaatının kaba işleri için KDV hariç 12,7 milyon YTL 
harcama yapılması işlemlerinde; Emek İnşaat ve İşletmeleri A.Ş.'ne taşeron hakedişinde 
uygulanan %25 oranındaki yüklenici kan ve genel giderler dahil bedeli üzerinden A 
grubu için % 8 oranında şirket payı ile aynca B grubu için sabit masraflar adı altında 
ödeme yapılmak suretiyle mükener yüklenici kan ve genel giderler için harcama 
yapılması, resmi birim fiyatların zamlı uygulanması, nedeniyle kaba inşaat yapı 
maliyetinin yaklaşık % 70 oranında pahalıya gerçekleştirildiğinden işin ihale edilmesi, 
keşif artışı verilmesi, özel birim fıyatlann zamlı belirlenmesi ve hakediş ödemeleri ile 
ilgili işlemlerinin, 

- 2005 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 86 milyon YTL harcama yapılan 82.553 m 2 inşaat 
alanlı Bursa Yeni Çelik Palas Oteli İnşaatının, uygulama projeleri yaptırılmak suretiyle 
maliyet + % 8 oranında kar esasına göre Emek İnşaat ve İşletmeleri A.Ş. ile imzalanan 
sözleşmeler çerçevesinde kaba inşaat yapım işinin 110 adet taşeron firmaya ihale edildiği, 
başlangıçtan itibaren 82.553 m 2 inşaat alanlı yapı için KDV dahil yaklaşık 86 milyon YTL 
harcama yapıldığı, yüklenici Emek İnşaat ve İşletmeleri A.Ş.'ne taşeron hakedişlerinde 
uygulanan %25 oranındaki yüklenici karı ve genel giderler dahil bedeli üzerinden A 
grubu için % 8 oranında şirket payı ve aynca B grubu için sabit masraflar adı altında 
ödeme yapılmak suretiyle mükener yüklenici karı ve genel giderler için harcama 
yapıldığı, Resmi Kurum birim fiyatlarına göre zamlı uygulama yapıldığı, işin birim 
maliyetinin 2005 yılı fiyatlanyla yaklaşık KDV hariç 884 YTL/m2 olarak oluştuğu halde 
kaba inşaatının dahi tamamlanamadığı, 2001 yılında ve 2003 yılında ayrı ayn firmalara 
taşıyıcı sistemin depremsel güvenliğinin incelettirildiği ve yapısal zaaf, eksik ve kusurlu 
işler tespit edildiği, anlaşıldığından otel inşaatı kapsamında yapılan söz konusu işlerin, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca incelenmesi, gerekirse 
soruşturulması. 

6-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

T.C. Emekli Sandığı'nın 2005 yılı bilançosu ile 3.986.994.296,40 Yeni Türk Lirası 
gider fazlasının genel bütçeden karşılanması nedeniyle, gelir ve gider farkı vermeyen gelir 
ve gider hesabı, 

3, 4 ve 5 numaralı önerilerdeki soruşturmaların sonuçları saklı kalmak 
kaydıyla, tasvip edilmiştir. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

20.11.2008 tarihinde yapılan T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2005 yılma ait 
alt komisyon raporlarının görüşülmesinde; 

2005 yılının 1 numaralı önerisinde "ilaç fiyatlarının ilgili mevzuata göre olması 
gerekenden daha yüksek belirlenmiş olduğu konusunda Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı 
Teftiş Kurulunca düzenlenen raporlar sonucu dava açıldığı ve sandığın yüksek fiyat üzerinden 
ilaç bedelleri ödemesi sonucunu ortaya koyması nedeniyle" 

Uğranan zararın tazmini konusunda S.G.K Başkan Vekili Fatih ACAR'ın ve Emekli 
Sandığı Yetkililerinin komisyona yaptığı açıklamaların yetersiz olduğu apaçık ortadadır. 

Konuya ilişkin olarak Sayın S.G.K Başkanının da konuşma tutanaklarında yeterli 
açıklama yapmadıkları ve komisyonu aydınlatamadıkları gerçeği ortadadır. 

TBMM KİT Komisyonunun asli görevi kamu iktisadi kuruluşların çıkarlarını korumak 
bunun için de faaliyetlerini en iyi şekilde denetlemektir. 

Hal böyle iken; 

T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün iş ve işlemleri görüşmeler esnasında yapılan 
müzakereler de incelendiğinde kamu vicdanını tatmin eder düzeyde olmamıştır. 

T.C Emekli Sandığı hesaplarının tasvibini onaylamadığımı bildirir, iş bu muhalefet 
şerhini koyuyorum. 

Amasya Milletvekili 
KİT Komisyonu Üyesi 
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SAYI: 59 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İLE MÜESSESESİNİN 2005 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile Kurumun İlaç ve Tıbbi Malzeme Müessesesinin 
2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 
gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 20/11/2008 
tarihli 9'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu 
denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri 
tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ: 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe giren, 09.07.1945 tarihli 
ve 4792 sayılı Kanunla "İşçi Sigortaları Kurumu" unvanı ile kurulmuş, daha sonra 
17.07.1946 tarih, 506 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile unvanı "Sosyal Sigortalar 
Kurumu" olarak değiştirilmiştir. 

4792 sayılı kuruluş Kanununun 1 inci maddesinde; Kurumun amacının "iş 
hayatındaki türlü hallere karşı, ilgili sigorta kanunu hükümlerini uygulamak olarak 
belirlenmiştir. 

Kurum, 29.06.2000 tarih ve 4588 sayılı Yetki Kanununa istinaden, Bakanlar 
Kurulunca 24.08.2000 tarihinde kabul edilen 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" unvanıyla yeniden yapılandırılmıştır. 
Ancak, söz konusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve anılan mahkemece 
öngörülen süre zarfında yeni yasal düzenleme yapılmaması sonucu Kurum, iptal karannın 
yürürlüğe girdiği 10.11.2001 tarihinden itibaren yasal boşluk içine girmiştir. Hukuksal 
boşluk, 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile giderilmiş ve Kurumun kuruluş, görev ve yetkileri yeniden belirlenmiştir. 

20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5502 sayılı Kanunla sosyal güvenlik kuruluşları (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aynı 
çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu unvanıyla yeni bir kurum oluşturulmuştur. 
SSK'mn son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

(Not: 2001-2004 yıllarına ilişkin veriler YTL'ye çevrilmiştir.) 
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2005 yılı sonu itibariyle, sosyal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar hariç, 
7.651.705 kişi Kuruma prim ödemekte; buna karşılık 4.308.186 kişi Kurumdan aylık ve 
gelir almaktadır. Sosyal güvenlik sistemine kaynak sağlayan aktif sigortalıların oranının 
düşük, kaynak tüketen pasif ve bağımlı sigortalıların oranının yüksek olması, Kurumun 
finansmanını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Nitekim prim ödeyen aktif 
sigortalılann, aylık ve gelir alan sigortalılara oranını ifade eden aktif pasif oranı 1,8 
düzeyinde bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, aylık ve gelir alan 1 kişiyi finanse eden kişi 
sayısı 2'nin de altında bulunmaktadır. Bu oranın uluslar arası ölçeğe göre en az 4 olması 
beklenir. Esasen genel olarak sosyal güvenlik sistemi, bu durum nedeniyle kaynak 
tüketimi ağır basan sığ bir yapıya sahip bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik kapsamının, özellikle kayıt dışı istihdamın etkisiyle daralması, 
Kurumun ana gelir kaynağı niteliğinde olan prim gelirlerinin yetersiz düzeyde kalmasına, 
dolayısıyla aktüeryal dengelerin bozulmasına neden olmakta; prim alacaklarının süresinde 
tahsil edilememesi ise finansman sıkıntısını daha da arttırmaktadır. Bu durum Hazine 
yardımlarının da yıldan yıla artmasına yol açmaktadır. Nitekim 2001 yılında 1,1 milyar 
YTL olan Hazine yardımı, 2002 yılında 2,4 milyar YTL'ye, 2003 yılında 3,2 milyar 
YTL'ye, 2004 yılında 5,2 milyar YTL'ye, 2005 yılında ise 7,3 milyar YTL'ye 
yükselmiştir. 

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda etkin yapısal tedbirler alınması, güçlü bir 
denetim mekanizması oluşturulması, aynca bilgi işlem teknolojisinden de yararlanılarak 
ilgili kamu kuruluşları ve meslek odaları arasında sağlıklı bir bilgi akış sistemi ve 
koordinasyon sağlanması gerekli bulunmaktadır. 

Diğer yandan, fınansal açıkların azaltılabilmesi için sigortacılık tekniğine uygun 
bir şekilde faaliyet gösterilmesi önem arz etmekte olup bu kapsamda kaynakların, riskin 
dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kurallarına göre piyasa şartlannda en yüksek getiriyi 
sağlayacak şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacak etkin bir fon yönetimi oluşturulması 
gerekmektedir. 

Kurumda kaynak harcama dengesi kurulabilmesi açısından, giderlerin kontrolünün 
sağlanması ve harcamalarda tasarruf sağlayıcı tedbirler alınması da önemli bir husus teşkil 
etmektedir. 

Kurumun giderleri içinde, sigortalılar ve hak sahiplerinin sağlık harcamaları 
önemli bir yer tutmakta; bunların ağırlıklı kısmını da ilaç ve tıbbi sarf malzemesi giderleri 
oluşturmaktadır. 

Önceki yıllara ilişkin gerek Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda, gerekse 
TBMM KİT Komisyonu denetim çalışmalarında; sosyal güvenlik sisteminde ve genel 
olarak kamu sağlık alanında tıbbi sarf malzemelerinin farklı yöntemlerle tedarik edilmesi, 
malzeme standardizasyonunun olmaması, kurumlar arasında uygulama farklılıkları ile 
işbirliği ve koordinasyon eksikliğinin bulunması, ayrıca bu yapı içerisinde hasta ve hasta 
yakınlarına malzeme aldırılması yönteminin yaygın olarak sürdürülmesi nedeniyle, aynı 
tür ve hatta aynı firmadan alınan malzemelerde bir kuruluştan diğerine, ya da bir hastadan 
bir başka hastaya bariz fiyat farklılıkları ile maliyet artışları meydana geldiği, bunun da 
makro anlamda büyük boyutlara ulaşan harcamalarda kamunun kaynak kaybına yol açtığı 
hususları üzerinde önemle durulmuştur. Bu çerçevede, kamu yararı açısından, tıbbi sarf 
malzemeleri için Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşlan 
arasında Kamu İhale Kurumunun görüşleri de alınarak ortak satın alma usul ve esasları 
oluşturulması, kamuda uygulama birliği sağlanması, malzeme standardizasyonuna gidilmesi 
ve Ulusal Malzeme Bilgi Bankası kurulması önerisinde bulunulmuş; 2003 yılında TBMM 
KİT Komisyonu tarafından bu yönde bir temenni kararı da alınarak, gereği için ilgili 
kurumlara iletilmiştir. 
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Konu ile ilgili olarak 2007 yılında önemli gelişmeler kaydedildiği, ilgili kuruluşlar 
tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 
Bankası" kurulduğu, ayrıca tedarike ve uygulamaya yönelik olarak çeşitli mevzuat 
düzenlemeleri yapıldığı belirlenmiştir. Tıbbi malzeme temininin sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi konusunda başlatılmış olan çalışmalara etkinlik kazandırılarak, yeni 
sistemin bir an önce tümüyle işler hale getirilmesinde önemli yarar bulunmaktadır. 

5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun uyarınca, sağlık birimleri 2005 yılında Sağlık Bakanlığına 
devredilmiş, ayrıca Şubat/2005 ayından itibaren sigortalıların serbest eczanelerden 
ilaçlarını temin edebilmelerine yönelik uygulamaya geçilmiştir. Böylece, Kurumun sağlık 
hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonu tümüyle sona ermiş; tüm sağlık hizmetleri dışarıdan 
satın alınmaya başlanmıştır. 

Söz konusu hizmetlere ilişkin provizyon, fatura-reçete kontrol ve ödeme işlemleri 
için Ankara, İstanbul ve İzmir'de mevcut il sağlık müdürlüklerine ilave olarak 13 ilde 
daha il sağlık müdürlükleri oluşturulmuş; ancak faaliyetlerin elverişsiz çalışma 
ortamlarında yürütülmesi ve özellikle ünitelerin çalışmaları ile fatura reçete kontrol ve 
ödeme işlemlerinin yönetmelikle belirli usul ve esaslara bağlanmamış olması bir çok 
aksaklıkları beraberinde getirmiş, özellikle Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı resmi ve 
özel hastaneler ve sağlık kuruluşları tarafından, tetkik ve tedavisi sağlanan sigortalılar ve 
bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri adına düzenlenen faturalar arasında gerçeğe 
aykırı düzenlenmiş faturalara sıkça rastlanması önemli bir sorun teşkil etmiştir. 

2004 yılına ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporunda ve dönemle ilgili TBMM 
KİT Komisyonu çalışmalarında, bu konu üzerinde de ayrıntılı olarak durulmuş ve gerekli 
tedbirlerin bir an önce alınması gereği vurgulanmıştır. 

Aksaklıkların giderilmesi yönünde çeşitli tedbirler alındığı gözlenmiş, özellikle 
hak sahipliği, sevk-reçete-tetkik talebi, ödeme sorgulama ve faturalama işlemlerini 
elektronik ortamda yürütmek üzere Medula Projesi oluşturulmuştur. Söz konusu sistemin, 
harcamaların takip ve kontrolü açısından önemli bir rolünün olacağı belirlenmiş olup 
kamu ve anlaşmalı özel sağlık kurumlarının bir an önce sisteme uyum sağlamaları gerekli 
bulunmaktadır. 

Kurum sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi nedeniyle yatırım 
harcamaları önemli ölçüde azalmıştır. 2005 yılı yatırımlarının ağırlıklı kısmını bakım, 
onarım ve yenileme projeleri oluşturmuştur. Söz konusu işler kapsamında mevcut 
yapıların deprem güçlendirme işleri önemli bir husus teşkil etmektedir. Yapıların 
depremsel güvenliği açısından, özellikle Marmara Bölgesiyle ilgili olası deprem nedeniyle 
başta İstanbul'daki binalar olmak üzere, güçlendirilmesi gereken yapıların takviye 
imalatlarının bir an önce yapılması gerekli görülmektedir. 

Kurumun 2005 yılı gelirleri, genel bütçeden aktanlan 7,3 milyar YTL yardım hariç 
27,4 milyar YTL, giderleri ise 25 milyar YTL düzeyinde oluşmuştur. 2005 yılı gelir 
fazlası genel bütçeden aktanlan yardımın etkisiyle 9,7 milyar YTL olmakla birlikte, gelir 
fazlası kadar sosyal güvenlik karşılığı ayrıldığından, Kurum gelir-gider tablosunda gelir 
fazlası görülmemektedir. 

Kurumun 2005 yılı bilançosu zamanında çıkanlamamıştır. Bilançonun gecikmesi 
üzerine, bu konudaki çalışmalann bir an önce tamamlanması hususu yetkililere iletilmiş, 
gecikmenin devam etmesi nedeniyle, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığınca Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen 21.02.2007 tarihli yazı ile; "denetim 
raporunun yetiştirilebilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 2005 yılı bilançosunun 
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ivedilikle hazırlanarak denetime sunulması" gereği bildirilmiştir. Anılan Kurumdan 
cevaben gelen 22.03.2007 tarihli yazıda; "5283 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığına 
devredilen sağlık tesislerine ait devir işlemleri henüz tamamlanamadığından 2005 yılı 
bilanço ve faaliyet raporunun hazırlanamadığı, çalışmaların süratli bir şekilde devam 
ettiği, işlemler bittiğinde bilanço ve faaliyet raporunun Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Başkanlığına gönderileceği" belirtilmiştir. 2005 yılı bilançosu ancak 20.09.2007 
tarihi itibariyle tamamlanabildiğinden, denetim çalışmaları da gecikmeli olarak 
sonuçlanmıştır. 

Anayasanın 160 ıncı maddesinde yapılan değişiklik ve ilgili mevzuat gereği, sosyal 
güvenlik kuruluşlarının denetim yetkisi Sayıştay'a verildiğinden, TBMM KİT 
Komisyonunun ve dolayısıyla Yüksek Denetleme Kurulunun, Kurum üzerindeki denetimi 
31.12.2005 tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. 

II. İDARİ BÜNYE : 

1946 yılında 4792 sayılı Kanunla "İşçi Sigortaları Kurumu" unvanıyla kurulan 
Kurum, 1964 yılından itibaren "Sosyal Sigortalar Kurumu" unvanıyla faaliyetini 
sürdürmüştür. 

29.07.2003 tarihinde kabul edilen ve 06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 
Kurumun kuruluş, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 

Anılan Kanunun 1 inci maddesiyle Kurum, "kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali özerkliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olarak" 
tanımlanmış; görev ve yetki alanı ise "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların, bu kanunlarda yer alan 
hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini sağlamak ve diğer kanunlarla verilen 
görevleri yerine getirmek" olarak belirlenmiştir. 

Yeni düzenlemede de yapılanma, genel olarak mülga 616 sayılı KHK'da olduğu 
şekliyle belirlenmiş; başkanlık statüsü ve başkanlığa bağlı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü 
ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü şeklindeki yapı korunmuştur. Bu çerçevede Kurum 
sosyal sigorta hizmetlerinin yanı sıra, kendi bünyesindeki sağlık birimlerince sağlık 
hizmet üretimi ve sunumu fonksiyonunu da sürdürmüştür. 

Kurumun görev ve hizmet alanının ağırlıklı kısmını, 506 sayılı Kanun hükümlerine 
tabi sigortalılar oluşturmuştur. 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı Kanun, 
yaklaşık 40 yıllık yürürlüğü süresince çok sayıda değişikliğe uğramıştır. 2005 yılında da 
5386 sayılı Kanunla anılan Kanuna bazı ilaveler yapılmıştır. 

Önceki yıllara ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında, kamu sağlık 
sistemindeki çok başlılıktan kaynaklanan sorunlara dikkat çekilmiş; aynca sosyal güvenlik 
kuruluşlan arasında, uygulanan sigorta programlan, prim oranlan, emekli ayhklannın alt 
ve üst sınırları, sağlanan haklar ve yükümlülükler gibi çeşitli uygulamalar açısından 
mevcut norm ve standart farklılıklannın sosyal güvenliğin temelini oluşturması gereken 
adalet ve eşitlik ilkesini zedelediği hususu vurgulanmıştır. Belirtilen aksaklıklan gidermek 
üzere, yine aynı raporlarda; "Makro açıdan, sosyal güvenlik sistemi ve kamu sağlık hizmet 
sunumunda mevcut çok başlılıktan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve bu alanlarda 
etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için; sosyal güvenlik kurumlarının sigorta program 
ve uygulamalarında norm ve standart birliğinin sağlanması; genel sağlık sigortası 
oluşturularak kısa vadeli sigorta kolları ile uzun vadeli sigorta kollannın birbirinden 
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ayrılması ve sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik bir projeksiyon dahilinde 
sosyal güvenlik kurumlarının aynı çatı altında birleştirilmesi hususunun etüt edilmesi" 
önerisine yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, 19.01.2005 tarih ve 25705 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun"la yeni bir süreç başlamıştır. 

Söz konusu düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; 
bunlara ilişkin her türlü hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, 
SSK'ya ait olanlar rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına 
devredilmiştir. 

2006 yılında ise 16.05.2006 tarih ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 
ile 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
çıkarılmıştır. 

5502 sayılı Kanunla üç sosyal güvenlik kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumu 
unvanıyla aynı çatı altında birleştirilmiş; ancak 5510 sayılı Kanunun yürürlüğü 2008 yılma 
ertelenmiştir. 2008 yılında, 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunla anılan Kanunda bazı 
değişiklikler yapılarak 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konulmuştur. 

2005 yılı çalışmalarını 4958 sayılı Kanunun öngördüğü teşkilat yapısıyla sürdüren 
Kurumun organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık olarak belirlenmiştir. 

Değinilen Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve konfederasyonların 
temsilciliklerinden oluşan Genel Kurulun, üç yılda bir Haziran ayı içinde toplanması 
öngörülmüştür. 

Yönetim Kurulu, Kurum Başkanının başkanlığında, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel 
Müdürleri ile Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri 
ve işçi, işveren ve emeklileri temsil eden üyelerden oluşmaktadır. 

Kurumun yürütme organı, Başkan ve Başkana bağlı birimler ile Sigorta İşleri 
Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunlara bağlı merkez ve taşra 
ünitelerinden oluşmaktadır. 

2005 yılında Kurumda, 90.317 program kadroya karşılık ortalama olarak 27.128, 
yıl sonu itibariyle de 17.830 personel istihdam edilmiştir. 

2005 yılında yürürlüğe konulan "5283 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Sağlık 
Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun" uyarınca Kurumun sağlık 
birimleri Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş; bu çerçevede 52.613 personel de anılan 
bakanlığa nakledilmiştir. Bunun sonucu olarak Kurumun personel mevcudu önemli ölçüde 
azalmıştır. 

Kurumun 2005 yılı konsolide personel harcamalan, geçen yıla göre % 57,2 
oranında azalışla 601,8 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 598,5 milyon YTL'si 
cari yıla, 3,3 milyon YTL geçmiş yıla ilişkindir. 

Personel giderlerinde ortaya çıkan azalma, esas itibariyle Kurum sağlık 
birimlerinde görevli personelin, 5283 sayılı Kanun uyannca sağlık tesisleri ile birlikte 
Sağlık Bakanlığına nakledilmesinden ileri gelmiştir. 
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III. MALİ BÜNYE : 

2005 yılı itibariyle Kurumun kaynaklar ve varlıklar toplamı, önceki döneme göre 
% 35 oranında 3.733,9 milyon YTL artışla 14.465,8 milyon YTL'ye yükselmiştir. 

Varlıklarda görülen artış, esas itibariyle bankalardaki tevdiatta, prim alacaklarında, 
müşterek emeklilik hisselerinden doğan alacaklarda ve özellikle hazine alacaklarında 
meydana gelen yükselmelerden kaynaklanmıştır. 

Kaynaklarda meydana gelen artışta ise; genel bütçeden alınan 7.259 milyon 
YTL'lik yardımla 2005 yılında elde edilen 9.710 milyon YTL'lik gelir fazlası sonucu 
anılan gelir fazlası kadar ayrılan sosyal güvenlik karşılıkları, Hazine aracılığıyla kullanılan 
dış krediler ve maddi duran varlıkların yeniden değerlendirilmesi sonucu değer artış 
fonunda meydana gelen yükselme başlıca etkenler olmuştur. 

% 83 oranında 12.048.741 bin YTL'si sosyal güvenlik fonları, % 13 oranında 
1.789.419 bin YTL'si diğer yabancı kaynaklar, % 4 oranında 627.652 bin YTL'si de öz 
kaynaklardan oluşan 14.465.812 bin YTL tutarındaki kaynakların; % 94 oranında 
13.553.307 bin YTL'si dönen, % 6 oranında 912.505 bin YTL'si de duran varlıklara bağlı 
bulunmaktadır. 

Kurumun mali yapısı irdelendiğinde, yıllar itibariyle, aylık ve gelir alan sigortalı 
sayısındaki artış hızının, aktif sigortalı sayısındaki artış hızının üzerinde bulunduğu; 
kaynak-harcama yapısının harcama artışı yönünde bir seyir ve değişim içinde olduğu, bu 
nedenle de Hazine yardımlarının giderek arttığı görülmektedir. 

Nitekim 2001 yılında 1,1 milyar YTL olan Hazine yardımı, 2002 yılında 2,4 milyar 
YTL'ye, 2003 yılında 3,2 milyar YTL'ye, 2004 yılında 5,2 milyar YTL'ye, 2005 yılında 
ise 7,3 milyar YTL'ye yükselmiştir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

1- Sosyal sigorta uygulamaları ile ilgili çalışmalar : 

a) İşyerleri ve sigortalı sayıları: 

2005 yılı sonu itibariyle 913.786 adedi özel, 31.198 adedi kamu olmak üzere 
toplam 944.984 adet tescilli işyeri bulunmaktadır. 

Yine 2005 yılı sonu itibariyle, 6.918.605 zorunlu, 266.558 isteğe bağlı, 178.178 
tanm kanununa bağlı, 47.332 topluluk sigortasına tabi, 241.032 kısmi sigorta kollarına 
tabi ve 171.751 sosyal güvenlik destek primi ödeyen sigortalılar olmak üzere toplam 
7.823.456 kişi aktif sigortalı olup, Kurumdan 4.308.186 kişi de iş kazası ve meslek 
hastalığı sigortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık almaktadır. Böylece 
1.8 aktif sigortalı, bir pasif sigortalıyı finanse etmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. 

Bu nedenle işyeri bildirgesi vermeyen işyerlerinin tespiti ve tescilinin yanı sıra 
işyerlerinde sigortasız çalışan işçilerin belirlenmesi ve sigorta kapsamına alınması, hem 
sosyal güvenlik şemsiyesinin yaygınlaştırılması, hem de prim gelirlerinin arttırılması 
yönünden önem taşımaktadır. 

b) Prim gelirleri: 

Kurumda, sigorta primlerinin takip ve tahsil işlemleri, Sigorta İşleri Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı "Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı" tarafından 
yürütülmektedir. 
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506 sayılı Kanunun 79 uncu ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 16 ncı 
maddesi gereği; işverenler çalıştırdıkları sigortalıların prime esas tutulan kazançları 
toplamını ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren bildirgeyi, ait olduğu 
ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür. 

İşverenler ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesine 
istinaden, sigortalılann prime esas kazançlar toplamını ve prim ödeme gün sayılarını 
gösteren dört aylık sigorta primleri bordrosunu da ilgili bulunduğu dönemi izleyen ayın 
sonuna kadar Kuruma vermek durumundadır. 

Aylık sigorta primleri bildirgesinde, prime esas kazanç ve prim tutarları, 
sigortalıların toplam sayısal durumları itibariyle yer alırken; dört aylık bordrolarda bu 
bilgiler, her sigortalı için isim bazında ayrı ayrı belirtilmektedir. 

16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.05.2004 
tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile 30.04.2004 tarih ve 
25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İşverenler Tarafından Aylık ve Hizmet 
Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine ilişkin Tebliğ 
uygulamaya konulmuştur. 

Söz konusu yönetmeliğin 20 nci maddesi ve yayımlanan tebliğle, işverenlerce 
çalıştırılan sigortalılar için düzenlenmekte olan aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık 
sigorta primleri bordrosu ve aylık sosyal güvenlik destek primleri bordrosu "Aylık Prim 
ve Hizmet Belgesi" adı altında tek belge haline dönüştürülmüştür. 

Aylık prim ve hizmet belgesinin ilk defa özel sektör işverenlerince, 2004 Mayıs 
ayına, resmi sektör işverenlerince de 15.05.2004-14.06.2004 dönemine ait olmak üzere 
düzenleneceği ve en son 14.07.2004 tarihine kadar ilgili sigorta İl veya Sigorta 
Müdürlüğüne verilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 28.01.2004 tarih ve 25360 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5073 sayılı Kanunla eklenen; on yedinci fıkrada, "Bu 
maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgenin, internet, elektronik ve 
benzeri ortamda Kuruma gönderilmesinde; işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan 
sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler 
gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum Yönetim Kurulu 
yetkilidir. On sekizinci fıkrada ise, Bu şekilde belirlenen işverenlerin yukarıda belirtilen 
yükümlülüğü bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede yerine getirmemeleri 
halinde, bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre işlem yapılır." hükmü yer 
almıştır. 

Bu hükme istinaden, Kurum Yönetim Kurulunun 26.02.2004 tarihli, IX-410 sayılı 
kararı ile, 2004 Mayıs ve takip eden aylara ait aylık prim ve hizmet belgesi adı altında 
alınacak olan bu belgeyi, işverenlerden tüm illerde; bir ila yedi sigortalı çalıştıranların 
istemeleri halinde, sekiz veya daha fazla sigortalı çalıştıranların ise zorunlu olarak, 
internet ortamında Kuruma göndermeleri uygun görülmüştür. 

Ancak, uygulamanın yeni olması, işveren ve muhasebecilerin bilgisayar alt yapı 
sistemlerinin de eksik olması gibi nedenlerle Kuruma yapılan başvurular üzerine, Kurum 
Yönetim Kurulu aldığı kararla uygulamayı üç ay ertelemiştir. 

2004 Ağustos ayına ait "Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 30.09.2004 tarihine kadar 
internet üzerinden Kuruma gönderilmeye başlanılmış ve uygulama diğer aylar içinde aynı 
şekilde sürdürülmekteyken Kurum Yönetim Kurulu 21.04.2005 tarih ve IX-428 sayılı 
kararı ile; 
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-2005/ Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özel ve resmi sektör işyerlerinde 5 ve 
üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait, 

-2005/ Ağustos ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde 3 ve 
üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin bu aylara ait, 

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini İnternet üzerinden e-bildirge uygulaması ile 
Kuruma göndermeleri zorunluluğu getirilmiş ve konu Kurum tarafından çıkartılan 
29.04.2005 tarihli 16-340 Ek Genelge ile teşkilata duyurulmuştur. Ayrıca aynı konu 
20.05.2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşverenler Tarafından 
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna 
Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Tebliğ ile de duyurulmuştur. 

Diğer taraftan, Kurum Yönetim Kurulu 26.05.2005 tarihli ve IX/515 sayılı 
kararıyla, işverenlere kolaylık sağlamak amacıyla, sigortalı tekrar işe giriş bildirgelerinin 
e-Bildirge Projesi kapsamında zorunluluk esasına dayandırılmaksızın İnternet ortamında 
alınmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca, Kurum Yönetim Kurulu 18.09.2006 tarihli ve IX/425 sayılı kararı ile; 
2006/Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde iki ve üzerinde 
sigortalı çalıştıran işverenlerin 2006/Kasım ve bu aydan sonraki aylara ait aylık prim ve 
hizmet belgelerini, internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığına göndermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 27.09.2006 
tarihli ve 16-382 ek sayılı Genelge yayınlanmış, 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi 
Gazete'de ise İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında 
Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-bildirge uygulaması) İlişkin Tebliğde 
Değişiklik yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 

Kurumda uygulaması süren E-Bildirge Projesiyle birlikte, manuel ortamda 
hazırlanan bilgilerin aylar sonra bilgi işlem kayıtlarında görülebilmesi uygulaması son 
bulmuş, 2005 yılı sonu itibariyle mevcut 6.918.605 zorunlu sigortalıdan 6.541.932'sinin 
iki ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde bulunduğu düşünüldüğünde yaklaşık % 95 
oranında ki zorunlu sigortalının manyetik ortamda alman bilgilerinin tescil kütüklerine 
anında aktarılmasıyla birlikte, Kurumun iş yükü önemli ölçüde azalmış, işverenlerde 
sigorta müdürlüklerine gitmeyerek iş, emek ve zaman kaybına uğramaları engellenmiş, bu 
uygulamadan sigortalılarda işverenleri tarafından sigortalı olarak gösterilip gösterilmeklerini 
zamanında görebilme imkanına kavuşmuşlardır. 

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasında; 4958, 5073, 5198 sayılı 
Kanunlarla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerde; Kurumun süresi içinde 
ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. 
Kurum, söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; "Kurumun prim ve diğer 
alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin içinde ve tam 
olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. 
Bulunan bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, 
her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası 
cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, 
bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için 
gecikme zammı günlük hesaplanır." hükmü öngörülmüştür. 
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506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrası son olarak 04.03.2006 tarihli 
ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 
5458 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle; "Kurumun, süresi içinde 
ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci, ve 106 nci maddeleri hariç uygulanır. Kurum, 
6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; Kurumun prim ve diğer alacaklarının 
süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği 
tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay 
için bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, 
her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden 
ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda 
uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme 
zammı günlük hesaplanır. Yapılacak takip sonunda tahsilinin imkansız veya tahsili için 
yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğu anlaşılan 20 YTL'ye kadar (20 YTL dahil) 
Kurum alacakları, tahsil zamanaşımı süresi beklenmeksizin Kurum Yönetim Kurulunca 
terkin edilebilir. Kurum Yönetim Kurulu, bu miktarı on katma kadar artırmaya, terkin 
yetkisinin tamamını veya bir kısmını yetki sınırlarını da belirterek Kurum Başkanına, 
Genel Müdürlere ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlerine devretmeye yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu ay için uygulanan gecikme cezası oranının iki katına kadar artırmaya veya bu oranı 
% 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanuni oranına getirmeye ve uygulama tarihini 
belirlemeye yetkilidir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Böylece 2003 Ekim ayından itibaren açıklanan hükümler doğrultusunda Kurumda 
gecikme zammı uygulanmaya başlamasıyla birlikte, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerinden, gecikme zammı oranlarının uygulanması Kurumda son 
bulmuştur. 

Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 48 nci maddesiyle Maliye Bakanlığına tanınan 
yetkiye istinaden, 12.11.2003 tarih ve 25287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 429 seri 
numaralı genel tebliğ ile 12.11.2003 tarihinden itibaren % 36 olarak uygulanan tecil faizi, 
04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 434 seri numaralı genel 
tebliğ ile 04.03.2005 tarihinden itibaren % 30'a, 28.04.2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 438 seri numaralı genel tebliğ ile de 28.04.2006 tarihinden itibaren 
% 24'e düşürülmüştür. 

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik 
Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 5458 sayılı Kanunla belediyelerin Kuruma olan borçları için Hazine 
Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan uzlaşma komisyonuna başvuranlar hariç olmak üzere, 
kamu sektörü işverenlerinin en son 14.04.2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise 
31.03.2005 tarihine kadar ilgili mevzuata göre ödemeleri gerektiği halde, 31.05.2006 
tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları ve 
31.03.2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı 
yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığı anlaşılan veya yine 31.03.2005 tarihinden önce 
bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine Kurumca yapılacak ön değerlendirme, 
araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan 
işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları ve 506 sayılı Kanunun 
85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 01.05.2003 tarihinden 
31.03.2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisindeki 

- 1060 -



prim borçları ile 506 sayılı Kanunun 86 nci maddesine göre topluluk sigortasına tabi 
olanların 31.03.2005 tarihine kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim 
borçları, 31.05.2006 tarihine kadar Kuruma başvurmak şartıyla, Kanunun 1 ve 3 üncü 
madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir. 

Öte yandan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile borçların yeniden 
yapılandırılmasında başvuru süresini bir aya kadar uzatmaya Kurum Yönetim Kurulu 
yetkili kılınmıştır. Kurum Yönetim Kurulu 29.05.2006 tarih ve VIII/276 sayılı kararı ile 
yetkisini kullanarak süreyi 30.06.2006 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatmış ve konu ile 
ilgili olarak 30.05.2006 tarih ve 16-373 ek sayılı genelge yayınlamıştır. 

Kurumun 2005 yılı prim gelirleri önceki döneme göre % 29 oranında artarak 34,7 
milyar YTL'ye yükselmiştir. Bunun, 19,4 milyar YTL'si cari yıl prim gelirleri, 2,2 milyar 
YTL'si geçmiş yıllar prim gelirleri, 425,7 milyon YTL'si isteğe bağlı sigorta prim 
gelirleri, 77,5 milyon YTL'si de tarım işçileri sigorta prim gelirleridir. 

c) Sigorta kollarına ait çalışmalar : 

- Kısa vadeli sigorta kolları: 

2005 yılında, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta koluna tabi 6.918.605 
sigortalıdan 73.923'ü iş kazasına maruz kalmış 519'u ise meslek hastalığına yakalanmış 
ve 1.096 ölüm olayı meydana gelmiştir. Bu sigorta kolundan gelir almakta olan 127.012 
kişiye, gelecekteki ödemelerin peşin değeri olan matematik karşılıklar ile Kurumun prim 
dışı gelirlerinden, bu sigorta koluna isabet eden fon gelirlerinin dikkate alınması halinde 
1,6 milyar YTL gelire karşılık 1 milyar YTL harcama yapıldığı ve 2005 faaliyet 
döneminin 629,4 milyon lira gelir fazlası ile neticelendiği görülmüştür. 

Hastalık sigortasından yararlananların sayısı, geçen yıla göre % 10 oranında 
artarak 41.093.872'ye yükselmiştir. Bu sigorta kolundan 2005 yılında elde edilen 7,1 
milyar YTL prim ve sair gelirlere karşılık 8,7 milyar YTL sağlık gideri yapılmıştır. Bu 
sigorta kolu 2005 yılında 1,6 milyar YTL gider fazlasıyla kapanmıştır. 

Diğer kısa vadeli sigorta kolu olan analık sigorta kolundan 2005 yılında elde edilen 
615 milyon YTL gelirin sadece % 22'si oranında 133,3 milyon YTL'si harcanmış, 481,7 
milyon YTL gelir fazlası oluşmuştur. 

- Uzun vadeli sigorta kolları: 

Uzun vadeli sigorta kolları olarak kabul edilen; malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan 01.04.1950 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

2005 yılı sonu itibariyle, Kurumdan 62.700 kişi malullük, 2.988.054 kişi yaşlılık 
ve 1.130.420 kişi de ölüm nedeniyle olmak üzere toplam 4.181.174 kişi aylık almaktadır. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollanndan 2005 yılında 13 milyar YTL prim 
gelirlerinden, 12,3 milyar YTL ise fon gelirlerinden olmak üzere 25,3 milyar YTL gelir 
elde edilmiş ve karşılığında 20,1 milyar YTL'lik harcama yapılmıştır. Ancak bu sigorta 
kollan için yıl içinde 34,7 milyar YTL'lik matematik karşılık ayrılması gerektiğinden, üç 
sigorta kolu 29,7 milyar YTL açık vermiştir. 

Fiili giderlerin; % 97'si yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarına, kalan 3'ü ise diğer 
ödemelere ilişkin bulunmaktadır. 

2- Sağlık tesisleri ve tedavi çalışmaları: 

Kurum, 506 sayılı Kanun gereği, sigortalılar ile sürekli iş göremezlik geliri 
alanlara, malullük , yaşlılık aylığı alanlara ve bunlann eş, çocuk, ana ve babalarına, dul ve 
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yetimlerine sağlık yardımı yapmakla yükümlü bulunmaktadır. Keza ikili sosyal güvenlik 
anlaşmaları gereğince dış ülkelerde bulunan Türk işçilerinin Türkiye'deki eş ve çocukları 
ile kendilerinin Türkiye'de bulundukları sırada hastalanmaları halinde tedavileri Kurum 
tarafından sağlanmaktadır. 

Kurum, 20.02.2005 tarihine kadar tedavi yardımlarını, esas itibariyle kendi sağlık 
tesislerinde sağlamıştır. Sağlık tesisi bulunmayan yerlerde veya tedavinin Kurumca 
yapılamadığı durumlarda ise, anlaşmalı hekim ve müesseselerden hizmet satın almak veya 
hastayı resmi sağlık tesislerine sevk etmek suretiyle tedavi yardımlarını sürdürmüştür. 
Ancak, 19.01.2005 tarih ve mükerrer 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 
yayımlandığı tarihten itibaren bir ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen 5283 sayılı Kanun 
ile 20.02.2005 tarihinden itibaren Kurum sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına 
devredilmiştir. Bu nedenle, belirtilen tarihten itibaren sağlık hizmeti resmi ve özel sağlık 
kuruluşlarından satın alınmak suretiyle yürütülmektedir.5283 sayılı Bazı Kurum ve 
Kuruluşlara Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun 
uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri; bunlara ilişkin her türlü 
hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, SSK'ya ait olanlar rayiç 
bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devri öngörülmüştür. 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde; "SSK'ya ait sağlık birimlerinin devre konu 
taşınır, taşınmaz ve taşıtlarının bedelinin Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, 
Sağlık Bakanlığı ve SSK temsilcilerinden oluşan komisyonlarca tespit edilmesi; anılan bedelin 
Hazine tarafından karşılanması; bu bedelin, on yılı geçmemek üzere ödenme süresi ve 
şartlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi" hükme bağlanmıştır. 

Kurumun satmalına faaliyetleri içinde ilaç ve iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf 
malzemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Kurumun 2005 yılı ilaç giderleri 3,5 milyar YTL, 
çeşitli tıbbi sarf malzemeleri gideri ise 109,6 milyon YTL'dir. 

2005 yılında sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ihtiyaç 
duydukları ilaçlar Kurum tarafından karşılanmıştır. 

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği 
arasında 14.12.2004 tarihinde, kamu kuruluşlarının serbest eczanelerden ilaç alımı 
konusunda yapılacak protokole ilişkin genel esasları düzenleyen çerçeve protokole 
istinaden, 10.02.2005 tarihinden itibaren SSK sağlık sigortası yardımlarından 
yararlananların da ilaçlarını doğrudan serbest eczanelerden temin etmesi uygulaması 
başlatılmıştır. 

İyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin temini konusunda da önemli 
aksaklıklar ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Kamu sağlık alanındaki kuruluşlarda tedarik yöntemlerinin farklı olması, ayrıca bu 
yapı içerisinde hasta ve hasta yakınlarına malzeme aldırılması yönteminin yaygın olarak 
sürdürülmesi nedeniyle, aynı tür ve hatta aynı firmadan alman malzemelerde bir 
kuruluştan diğerine, ya da bir hastadan bir başka hastaya bariz fiyat farklılıkları ile maliyet 
artışlarının meydana geldiği, malzeme standardizasyonunun bulunmadığı, kodlama 
sistemlerinin farklı olduğu, kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun yetersiz 
olduğu, dolayısıyla bu yapının makro anlamda önemli boyutlara ulaşan harcamalarda 
kamunun kaynak kaybına yol açtığı hususları önceki yıllara ilişkin denetim çalışmalarında 
da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, 

- Sosyal güvenlik sistemi ve kamu sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlann 
sağlık malzemeleri tedarik yöntemlerindeki farklılığın ortadan kaldırılması, zorunlu haller 
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dışında hasta ve hasta yakınlarına malzeme aldırılmaması; sağlık harcamalarında kaynak 
kaybının önlenmesi ve kamu yararı açısından firmalar arası rekabeti esas alan ortak satın 
alma usul ve esaslarının oluşturulması ve kuruluşlar arasında uygulama birliği sağlanması 
konusunun Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı ve sosyal güvenlik 
kuruluşları tarafından Kamu İhale Kurumunun görüşleri de alınarak ortak bir çalışmayla 
etüt edilmesi, bu konuda gerekirse ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmek suretiyle kamuda 
bir an önce sağlıklı bir tedarik sistemi kurulması, 

- Her türlü iyileştirici sarf malzemesinin uluslararası normlara kavuşturulması için 
sürdürülen çalışmalarda, tüm branşlar itibariyle ve ilgili kuruluşların tamamında ortak 
olarak kullanılmak üzere malzemelerin sınıflandırma, gruplandırma ve kodlandırılmasının 
yapılması hususlarının dikkate alınması; bu kapsamda, branşlar itibariyle tüm malzemeler 
için teknik, standart işareti, fiyat ve diğer bilgileri ihtiva edecek şekilde, ilgili kuruluşların 
erişimine açık ortak bir bilgi işlem veri tabanının (Malzeme Bilgi Bankası) bir an önce 
oluşturulması, malzemelerin yurda girişinden hastalarda kullanımına kadar tüm 
aşamalarda, kamuda etkin bir koordinasyon ve kontrol mekanizması tesis edilmesi, 

Önerisinde bulunulmuş ve TBMM KİT Komisyonunca bu yönde bir temenni 
kararı alınarak, gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara intikal ettirilmiştir. 

Bu konudaki en önemli gelişme, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, üniversite temsilcilerinin, hastane yöneticilerinin, 
teknoloji uzmanlarının, çeşitli sendika ve dernek temsilcilerinin ve uluslararası danışmanların 
bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma grubunca tasarlanan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Ulusal Bilgi Bankasf'nın kurulmasıyla gerçekleşmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi hastaneleri tarafından, anılan bakanlıklar adına yürütülen 
"Sağlık Hizmetleri Finansman Yönetiminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması 
İçin Alt Yapı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kurulan "Ulusal Bilgi Bankası" ile, ilaç 
ve tıbbi cihazların ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya order, fatura ve 
ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her kişi ve kurum tarafından elektronik 
ortamda yürütülebilmesi hedeflenmiştir. 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ek madde ilave edilerek, "sağlık 
hizmeti sunan idarelerin, bu kanunda öngörülen temel ihale usullerini uygulamak 
kaydıyla, sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet alımlarına ilişkin çerçeve 
sözleşmeler yaparak alım ihaleleri düzenleyebilecekleri, çerçeve sözleşmenin yapılmasına 
ilişkin ihalelerde ödenek şartının aranmayacağı" hükmü ile konuyla ilgili diğer hususlara 
yer verilmiştir. 

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına bir an önce işlerlik ve etkinlik 
kazandırılmasının yanı sıra, pozitif (bedeli ödenecek) malzeme listelerinin, gerektiğinde 
negatif listeler de oluşturulmak suretiyle ayrıntılı olarak tespit edilmesi de önem arz 
etmektedir. Ayrıca, malzemelerin teknik standardı yanında kullanım standardizasyonu 
konusu üzerinde de titizlikle durulmalı, bu konuda gerekli çalışmalar yürütülmelidir. 

3- Plasman Çalışmaları: 

Başta primler olmak üzere, çeşitli gelirlerden oluşan Kurum fonlarının Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)'nce benimsenen "seyyaliyet", "emniyet" ile "Sosyal ve ekonomik 
yararlılık" ilkeleri doğrultusunda kullanılması esas olmaktadır. 

Kurum fonlarının hangi alanlara tahsis edileceğine ilişkin işlemlerdeki karar 
yetkisi, 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4958 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna 
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verilmiştir. Söz konusu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen sahalara yapılan plasmanların 
2005 yılı sonu itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Plasmanlar 2005/Bin YTL % 
1-Mevduat 749.048 39 
2- Tahviller 
3- Müesseseler 1.000 
4- İştirakler 8.877 1 
5- Maddi duran varlıklar(net) 1.138.371 60 
Plasmanlar Toplamı 1.897.296 100 

2005 yılında plasmanlardan, geçen yıla göre % 53 oranında 127,9 milyon YTL'lik 
azalışla 114,2 milyon YTL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin; % 70'i mevduatlardan, % 30'u 
da gayrimenkuller ve diğer plasmanlardan sağlanmıştır. 

V. YATIRIMLAR : 

Kurumun yıllık yatırım programlan, Devlet Planlama Teşkilatının onayından 
geçmekte, finansmanı ise Kurum kaynaklarından sağlanmaktadır. 

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 06.01.2005 tarih ve 
5283 sayılı " Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlanna Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun"un 4 üncü maddesinde, " Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri, bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve 
yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
olanlar rayiç bedeli karşılığında, diğerleri bedelsiz olarak aşağıdaki usul ve esaslar 
çerçevesinde Bakanlığa devredilmiştir", denilmiştir. 

5283 sayılı Kanun gereği, Kuruma ait sağlık birimleri 2005 yılı içinde Sağlık 
Bakanlığına devredilmiştir. Bu çerçevede, SSK'nın 2005 Yılı Yatırım Programında sağlık 
sektöründe yer alan 9 adet proje, 101 milyon YTL ödeneği ile birlikte, Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 26.04.2005 tarih ve 2005/16 sayılı Karan ve teklifi ile Bakanlar Kurulu'nun 
05.05.2005 tarih ve 8947 sayılı Kararıyla, SSK'nın 2005 Yılı Yatınm Programından 
çıkartılarak, Sağlık Bakanlığı 2005 Yılı Yatınm Programına alınmıştır. 

SSK'nın yatınm faaliyetleri ile ilgili olarak; 

- Projelerin yatırım tutan 410,9 milyon YTL olup başlangıçtan itibaren yapılan 
121,4 milyon YTL harcama ile % 30 oranında gerçekleşme sağlandığı, 

-Yatırım programında, proje tutarları 2005 yılı fıyatlanyla verilmiş olmasına 
rağmen, başlangıçtan 2005 yılına kadar yapılan harcamalar güncelleştirilmediği için 
gerçekleşmenin düşük oranda çıktığı, 

-2005 yılında 27,2 milyon YTL ödeneğe karşı KDV dahil 10,1 milyon YTL 
harcama yapılarak % 37 oranında gerçekleşme sağlandığı, 

görülmüştür. 

Kurumda, yatınmlara tahsis edilen kaynakların ihtiyaçlara cevap verecek şekil ve 
nefasette programlanan sürede hizmete ve ranta dönüştürülebilmesi için, program 
çalışmalannın yeterli detay ve titizlikle yürütülmesi sağlanmalı, yatırım projeleri; yapım 
konusu işlerin tespiti yapıldıktan, projelerin belli bir seviyeye getirilmesi ve ihaleye esas 
keşfin bu tespit ve projelere göre hazırlanması sağlandıktan sonra ihaleye çıkılması hususu 
üzerinde önemle durulmalıdır. Bunun yanı sıra, birim fiyat ve imalat tariflerinin yapım 
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yapılması ve yapı yaklaşık 
maliyetlerinin gerçekçi olarak belirlenmesi hususları başta olmak üzere, projelerin 
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hazırlanması ve uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yönünde 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Diğer yandan, güçlendirme projeleri hazırlanmış ancak takviye imalatları 
yapılmamış yapılar ile güçlendirme projeleri hazırlanmamış diğer yapıların depremsel 
güvenliğinin, 2006 yılında yürürlüğe konulan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre incelenmesi ve güçlendirilmesi gereken 
yapıların takviye işlemlerinin bir an önce yapılması gerekli bulunmaktadır. 

VI. MÜESSESE VE İŞTİRAKLER : 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun SSK'ya "ilaç fabrikası kurabilme yetkisi" 
veren 123 üncü maddesi ile yine SSK'ya "...kendine bağlı tüzel kişiliği haiz müesseseler 
kurma yetkisi" veren mülga 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20/e 
maddesine istinaden, 12.6.1980 tarih 8/1083 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi kurulmuştur. 

Ancak, "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 
Bakanlığına Devredilmesine Dair" 5283 sayılı Kanunun 19.01.2005 tarih ve 25705 
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kurumun 
sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş ve bu sağlık tesislerinde mevcut 
eczanelerde kapanmıştır. Üretim faaliyetlerini SSK sağlık birimlerinin ihtiyaç taleplerine 
göre planlayan Müessese için yeni bir süreç başlamıştır. 

Müessesenin ürettiği ilaçlar, Kurumun sağlık tesislerinde bulunan eczanelere 
kuruşuz poşet içinde satılarak hastaların tedavisinde kullanılmaktaydı, sağlık 
birimlerindeki eczanelerin kapanması sonucu 2005 yılında stoktaki hammaddeler 
tüketilmek amacıyla üretim yapılmıştır. 

2005 yılında çeşitli miktarlar halinde 17 müstahzarın üretimi gerçekleştirilerek, 
faaliyet dönemi 4,5 milyon YTL dönem zaran ile kapanmıştır. 

SSK Yönetim Kurulunun 27.01.2005 tarih ve 76 sayılı kararı ile gerek Kurum 
sağlık tesislerindeki eczanelerin, gerekse Devlet Hastanelerinde Kurum tarafından açılmış 
bulunan ilaç birimlerinin kapatılarak yatan hastaların ilaçlannın hastaneler tarafından 
karşılanarak Kuruma fatura edilmesinin ve ayaktan tedavide kullanılan ilaçların ise 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığında olduğu gibi sözleşmeli eczanelerden karşılanması 
kararlaştınlmıştır. 

Bu gelişmeler sonucunda sadece kendi sağlık birimlerinde satılmak üzere kutusuz 
bir şekilde üretim yapan müessesenin gerek 2004 yılı sonu itibariyle stoklannda bulunan 
ilaçlar ile gerekse mevcut hammadde ve yardımcı maddelere göre 2005 yılı Kasım ayı 
sonuna kadar üretilen ilaçlar Kuruma bedelsiz olarak devredilmiş, Kurum tarafından bu 
ilaçlar Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
olmak üzere kamu kuruluşları aracılığı ile değerlendirilmiştir. 

Kurum Yönetim Kurulunun 18.09.2006 tarih ve IV/422 sayılı karan ile 
Müessesenin 14.10.2006 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir. 

Kurum, mülga 4792 sayılı Kuruluş Kanununun 20/e maddesine istinaden 5 
kuruluşun sermayesine Bakanlar Kurulu karanyla iştirak etmiştir. Öte yandan, Bakanlar 
Kurulu'nun 25.01.2002 tarih ve 24651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3534 
sayılı karan uyannca; "Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Sağlık ve Emeklilik Sandığı 
Vakfı" bütün aktif ve pasifleri ile SSK' ya devredilmiştir. Böylece söz konusu vakfın 
ortağı olduğu iki şirket ile Bakanlar Kurulu'nun 03.07.2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanan 2003/5745 sayılı kararı ile "Türk Ticaret Bankası A.Ş. Emekli 
Sandığı Vakfı" tüm aktif ve pasifleri ile SSK'ya devredilmiştir. Bunun sonucunda da söz 
konusu vakfın ortağı olduğu beş şirket Kurumun iştirakleri arasına girmiştir. 

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2003/5736 sayılı karan ile "Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. 
Memur ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı" nın tüm aktif ve pasifleri 
ve bu arada, söz konusu vakfın ortağı olduğu Yaşarbank A.Ş. hisseleri de SSK'ya 
devredilmiştir. 

Böylece, Kurumun 2.775 YTL USX-RAY Röntgen A.Ş.'ne, 184.934 YTL Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası A.O.'na, 29.443 YTL Yeditepe Otelcilik Tur.Tic.A.Ş.'ne, 
6.936.314 YTL Oyak İnşaat A.Ş.'ne, 50.000 YTL Kan ve Sağlık Hizmetleri Anonim 
Şirketine, 181.972 YTL T. Dış Ticaret Bankasına, 433.596 YTL Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketine, 377.790 YTL Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ne, 110.000 YTL Ticaret 
Sigorta A.Ş.'ne, 7.500 YTL Ticaret Factoring Hiz. A.Ş.'ne, 79 YTL Rabak A.Ş.'ne, 1.331 
YTL Fürsan A.Ş.'ne, 560.987 YTL Yaşarbank A.Ş. olmak üzere 8.876.721 YTL iştiraki 
bulunmaktadır. 

Kurumun iştiraklerinden "Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş."nin unvanı, 08.11.2005 
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, "Fortis Bank A.Ş." olarak değiştirilmiş; 
181.972 adet olan iştirak hisse sayısı da, % 6 oranında bedelsiz sermaye artırımı sonucu, 
192.890 adete yükselmiştir. Değinilen iştirak hisseleri aynı dönemde Ziraat Bankası 
kanalıyla İMKB'de 1.388.808 YTL bedelle satılmıştır. 

Kurumun mevcut diğer iştirakleri de gözden geçirilerek, faaliyet konusu ile ilgisi 
bulunmayan ve verimli olmayanlann elden çıkanlması hususundaki çalışmalara etkinlik 
kazandırılmalıdır. 

VII. ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Yurt dışında geçen hizmet süreleri karşılık gösterilerek, ancak gerçek anlamda 
bir hizmet karşılığı olmaksızın, borçlanma yoluyla Türkiye'den de ikinci bir emeklilik 
hakkı sağlanması şeklinde, 1978 yılında dönemin koşulları gereği başlatılan ve halen 
sürdürülen uygulamanın, geleceğe dönük hedef ve politikalar dahilinde, hak kayıplarına 
ve mağduriyetlere mahal verilmeden, özellikle ne yurt dışından ne de Türkiye'den emekli 
olmaya yetecek kadar hizmeti bulunmayanların hakları gözetilmek suretiyle, aktüeryal 
açıdan yeniden gözden geçirilmesi. 

2- Sağlık harcamalarının takip ve kontrolünün daha etkin bir şekilde yürütülmesi 
ve bu alanda ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini teminen; 

-Fatura-reçete kontrol ve geri ödeme üniteleri için elverişli çalışma ortamları 
sağlanması ile arşiv, araç, gereç, bilgi işlem donanım ve yazılım ihtiyaçlannın 
karşılanması konusundaki çalışmalara hız verilerek, eksikliklerin tamamlanması, 

-Ünitelerdeki iş akışı ile görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelikle belirli usul 
ve esaslara bağlanması, 

-Hak sahipliği, sevk-reçete-tetkik talebi, ödeme sorgulama ve faturalama işlemlerini 
elektronik ortamda yürütmek üzere web ortamında geliştirilmiş bulunan Medula (Medikal 
Bilgi Ağı) Sistemine, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel sağlık tedavi ve tanı 
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merkezlerinin tamamının gerekli bilgi ve veri girişlerini yapmaları ve bir an önce entegre 
olmaları sağlanarak, uygulamaya etkinlik ve işlerlik kazandırılması. 

3- Kurumun daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulmasını teminen; 

-Sosyal güvenlik sisteminin daralmasına, dolayısıyla prim gelirlerinin yetersiz 
düzeyde kalmasına neden olan kayıt dışı istihdamın önlenmesinde, yapısal tedbirler ve 
güçlü bir denetim mekanizması kurulması çabalarının yanı sıra, bilgi işlem teknolojisinden 
de yararlanılarak ilgili kamu birimleri, meslek odaları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile 
etkin bir işbirliği ve koordinasyona gidilmesi, 

-Sosyal güvenlik kaynaklarının riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim 
kurallarına göre piyasa şartlarında en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde 
değerlendirilmesini ve sigortacılık tekniğine uygun faaliyet gösterilmesini mümkün 
kılacak etkin bir fon yönetim sistemi oluşturulması, 

-Sağlık harcamaları başta olmak üzere, maliyetleri gerçekçi bir şekilde tespit 
etmek, giderleri kontrol altına almak, planlama çalışmalarına ve yönetim kararlarına ışık 
tutacak sağlıklı verileri oluşturmak üzere, faaliyet yapısına uygun Maliyet Muhasebe 
Sistemi kurulması, tüm harcamalarda tasarruf sağlayıcı tedbirler alınması. 

4- Maluliyet ve iş göremezlik derecelerinin tespiti konusundaki aksaklıkların 
giderilerek, faaliyet ve işlemlerin günün şartlarına uygun daha sağlıklı ve etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için; 

-Maluliyet ve iş göremezlik başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 
sürecindeki tüm işlemlerin yönetmelikle belirli usul ve esaslara bağlanması; ayrıca bu 
işlemleri yürütecek birimlerin ve Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usul ve 
esaslarına ilişkin yönetmeliklerin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe konulması; 
başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve gecikmelerin önlenmesi konusunda 
gerekli diğer tedbirlerin de alınması, 

-Başvuruların değerlendirilmesinde esas alınan ve çok eski yıllarda çıkarılmış 
bulunan Sağlık İşlemleri Tüzüğünün gelişen koşullar ve sağlık alanındaki gelişmeler 
nedeniyle güncelleşme ihtiyacı içinde bulunduğu; 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4983 sayılı Kanun gereği anılan tüzük yerine kaim olmak üzere yönetmelik düzenlenmesi 
öngörüldüğü halde uzun süredir bu yönetmeliğin çıkarılmamış olmasının önemli bir 
aksaklık teşkil ettiği hususları üzerinde önemle durularak, bu konudaki çalışmaların vakit 
geçirilmeksizin sonuçlandırılması, 

-Hastanelerce maluliyet konusunda düzenlenen raporların içeriği ve bu raporlann 
değerlendirilmesi sürecinde karşılaşılan sorunların ve aksaklıkların oluşturulacak bir 
komisyon marifetiyle belirlenerek çözüme kavuşturulması ve raporlarda standardizasyon 
sağlanması konusundaki çaba ve girişimlerin sürdürülmesi. 

5- Prim ödeyen aktif sigortalılarla aylık ve gelir alanların ve hak sahiplerinin, 
sigortalama, emeklilik ve sağlık gibi tüm işlemlerinin elektronik olarak takibini mümkün 
kılmak, harcamaları kontrol altına almak, işlemlere pratiklik kazandırmak ve sağlık 
karnesi, emekli kartı gibi ayrı ayrı düzenlenen belgelerin yerine kullanılmak üzere, 
kişilerin sosyal güvenlik ve sağlıkla ilgili tüm bilgilerini ihtiva eden elektronik akıllı kart 
uygulamasına geçilmesi. 

6- İlaç fıyatlandırma uygulamaları kapsamında bir kısım ilaçların fiyatlarının, ilgili 
mevzuata rağmen daha yüksek belirlenmiş olduğu konusunda Başbakanlık ve Sağlık 
Bakanlığı Teftiş Kurullarınca raporlar düzenlendiği, aynı konuda İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldığı ve bu durumun Kurumun ilaç bedellerini 
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yüksek fiyatlar üzerinden ödemesi sonucunu doğurduğu dikkate alınarak, belirlenecek 
fiyat farklarının zamanaşımına uğramadan tazmini amacıyla, konu ile ilgili olarak 
düzenlenen raporlar hakkında bilgi almak ve açılan davalara müdahil olarak katılmak 
üzere gerekli girişimlerde bulunulması. 

7- Tıbbi malzemelerinin tedariki ve uygulamaları ile ilgili olarak; 

-Tıbbi malzeme ve ilaçlann ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya 
order, fatura ve ödeme gibi tüm işlemlerinin ilgili her kişi ve kurum tarafından elektronik 
ortamda yürütülmesi ve bu alanda uygulama birliği, standardizasyon ve harcama kontrolü 
sağlanması amacıyla kurulmuş olan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" 
nın işlerlik ve etkinliğinin artırılması için, ilgili kamu kurumlan başta olmak üzere, tüm 
taraflar ile işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, 

-İlaçlarda olduğu gibi, bedeli ödenecek tıbbi malzemeleri ayrıntılı olarak gösteren 
pozitif malzeme listeleri oluşturulması, 

-Sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin ilgili 
sağlık kurumlannca temin edilme zorunluluğu ile ilgili olarak getirilen, ancak ertelenerek 
2008 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen uygulamanın geciktirilmemesi konusunda 
gerekli titizliğin gösterilmesi; istisnai haller dışında, hasta ve hasta yakınlarına malzeme 
aldırılması uygulamasına tümüyle son verilmesi, 

-Temini gereken malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu 
yanında, malzemelerin kullanım standardizasyonunun sağlanması konusunun da 
değerlendirilmesi amacıyla, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

8 -"e-Dönüşüm Türkiye Projesi" çalışmaları kapsamında, Kuruma düşen görev ve 
sorumlulukların etkin bir şekilde yürütülebilmesi, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin 
sağlanması ve vatandaşlara hızlı ve nitelikli bir hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi 
amacına yönelik olarak; 

-Kurumun bütün faaliyetlerinde otomasyona gidilmesi ve tüm işlemlerinin 
bilgisayar ortamında takip edilebilir hale getirilmesi konusundaki çalışmalara hız 
verilmesi, 

-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yeterli sayıda nitelikli personelle takviye 
edilerek daha güçlü bir yapıya kavuşturulması konusunda yürütülmekte olan çalışmalara 
etkinlik kazandırılması, bu kapsamda teknik destek hizmeti konusunda Kurum dışına ve 
belirli bir firmaya bağımlı kalınmaması, Kurum dışından teknik destek hizmeti temini söz 
konusu olduğunda, bunun ilgili mevzuat çerçevesinde, rekabet ortamında gerçekleştirilmesi, 

- Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) ile imzalanan Teknik Hizmet 
Desteği teminine ilişkin sözleşmeler çerçevesinde firma tarafından hazırlanmış 
yazılımlann bir an önce Kurum adına lisanslandırılması. 

9- Kurum inşaatlannın projelendirilmesi, deprem takviyesi projelerinin hazırlanması, 
uygulanması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanması, sözleşmelerin düzenlenmesi, keşif artışı 
verilmesi, yeni fiyat analizlerinin düzenlenmesi ve onaylanması, kabul işleri ve hak ediş 
ödemeleriyle ilgili işlemlerde, usule ve "TS 500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım 
Kuralları Standardı" ile "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine uygun düşmeyen bir kısım uygulamalar nedeniyle; 

-Sakarya, Çorum ve Bolu Sigorta İl Müdürlüğü binalarının deprem takviyesi, 
güçlendirilmesi ve projelendirilmesi, 
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-Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün Bursa, Eskişehir, Samsun, Adana, Trabzon İl 
Müdürlükleri binalarının onarımı, Ankara Mamak Bilgi İşlem Merkezinin düzenlenmesi, 
Kavaklıdere Eğitim ve Sosyal Tesisleri genel onarım ve ikmal inşaatı, Ankara Tuna 
Caddesindeki binanın Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak düzenlenmesi ve Denizli Eski 
Sigorta Müdürlüğü binasının Merkez Polikliniğine dönüştürülmesi, 

İşleri ile ilgili işlemlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığınca incelenmesi, gerekirse soruşturulması. 

10- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın 2005 yılı bilançosu ile genel bütçeden 
7.259.198.301 YTL yardım yapılması sonucu 9.710.293.813 YTL gelir fazlası ile kapanan 
gelir ve gider hesabı, 

- Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi'nin 2005 
yılı bilançosu ve 4.480.241,35 YTL dönem zaran ile kapanan gelir tablosu, 

9 numaralı önerideki soruşturmanın sonuçları saklı kalmak kaydıyla, tasvip 
edilmiştir. 
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S.S.K. İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 2005 Yılı Bilançosu (Aktif) 
Aktif (Varlıklar) Önceki dönem (Yi L.) Cari dönem (YTL.) 

I -DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 5.138.079,43 2 .969.211,14 

B-Menkul kıymetler 
1-Menkul kıymetler değer 

Düşüklüğü karşılığı (-) 
C-Ticari alacaklar 

I-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

D Diğer alacaklar 35,18 0,00 

1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

E-Stoklar 2.496.335,15 278.009,09 

I-Stok değer düş.karl.(-) 
2-Verieln sipariş avans 

F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 
G-gel.ayl.ait gid.ve gel.tah. 17.881,13 43.897,67 

H-Diğer dönen varlıklar 27 .491,64 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 7.652.330,89 3 .318 .609 ,54 

II -DURAN VARLIKLAR 
A-Ticari alacaklar 4 ,10 4 ,10 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

B-Ticari alacaklar 
1 -Alacak sen.reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacak kar (-) 

c- Maddi duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düşük kar (-) 

3-İştirakler 
4-İştiraklcre ser.tah.(-) 
5-İştiraklere sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 
6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ort.ser.tah.(-) 
8-Bağlı ort.ser.pay.diğer düş kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıkl. 
Değer düş.karşl. (-) 

D-Maddi duran varlıklar 76.423,23 4 .846,58 

1-Maddi duran varlık (brüt) 219.114,00 68 .108 ,36 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 142.690,77 63 .261 ,78 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen sipariş avansları 
E-Maddi olmayan duran varlıklar 5 .242,28 290,12 

1-Maddi olmayan duran.var.(brüt) 11.085,00 11.029,51 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 5.842,72 8.109,39 

F-Özcl tükenmeye tabi varlıkl. 
1-Özel tük.tab.var.(brüt) 
2-Birikmiş tük.payları (-) 

3-Vcrilen avanslar 
G-Gelecek aylara ait gider.ve gelir tah. 

H-Diğer duran varlıklar 

D U R A N VARLIKLAR TOPLAMI 81.669,61 7.770,80 

ATKİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 7.734.000,50 3 .326 .380 ,34 
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S.S.K. İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 2005 Yılı Bilançosu (Pasif) 
Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (YTL.) Cari dönem (YTL.) 

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 14.740,21 9.824,58 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 67.298,87 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Yıllara yaygın inş.ve.onanm hakedişleri 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 73.347,50 113.274,07 

G-Borç ve gider karşılıkları 
1-Dönem karı ve diğer yasal 

yük.karşılıkları 

2-Dönem karının peşin öd.vergi 
ve diğer yükümlülükler (-) 

3-Kidem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gid.karşılıkları 

H-Gelecck ay .ait gelirler ve 106.963,35 76.108,73 

gider tahakkukları 
I-Diğer kısa vad.yab.kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR TOPLAMI 195.051,06 266.506,25 

Il-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 
C-Diğcr borçlar 

I-Diğer borç sen.rees.(-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kidem tazminat karşılıkları 
2-Diger borç ve gid.karşl. 

F-Gcl.yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vad.yab.kay. 

UZUN VADELİ YABANCİ 

KAYNAKLAR TOPLAMİ 

III-ÖZ KAYNAKLAR 
A-Ödenmiş sermaye 1.000.000,00 1.000.000,00 

1-Sermaye 1.000.000,00 1.000.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 
B-Sermaye yedekleri 50.083,50 51.249,50 

1-Hisse senedi ihraç primler 
2-Hisse senedi iptal karları 
3-M.D.V.Yen.değ.artışları 50.083,50 51.249,50 

4-İştirakler yen.değ.artışı 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
1 -Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 

3-OlağanüstU yedekler 
4-Diğcr kar yedekleri 

D-Gcçmiş yıllar karları 3.803.869,85 6.488.865,94 

F-Dönem net karı (zararı) 2.684.996,09 (4.480.241,35) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 7.538.949,44 3.059.874,09 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.734.000,50 3.326.380,34 
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S.S.K. İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi 2005 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM YTL CARİ DÖNEM YTL 

A- Brüt Satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

10.914.443,72 
545.721,72 

1.327.231,96 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

10.368.722,00 
7.521.545,28 

1.327.231,96 
866.283,74 

Brüt satış karı veya zaran 2.847.176,72 460.948,22 

E- Faaliyet giderleri (-) 635.511,82 609.970,85 

Faaliyet kan veya zaran 2.211.664,90 (149.022,63) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârlar 

G- Diğer faaliyetlerden olağan 
gider ve zararlar (-) 

H- Finansman giderleri 

513.762,39 758.709,07 

Olağan kâr veya zarar 2.725.427,29 609.686,44 

I- Olağandışı gelir ve kârlar 
i- Olağandışı gider vc zararlar (-) 

40.329,68 
806.670,88 

35.588,06 
5.125.515,85 

Dönem kârı veya zararı 1.959.086,09 (4.480.241,35) 

K- Dönem kârı vergi vc diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kân veya zararı 1.959.086,09 (4.480.241,35) 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA 
BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 60 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile • Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 05/11/2008 tarihli 4'üncü birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

A- Kuruluşun Yasası 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 6.7.1935 tarihinde T.C. Ziraat Bankası, 

Sümerbank ve Türkiye İş Bankasının eşit oranda iştirakiyle 22 milyon lira sermaye ile 
kurulmuştur. 

Şirket, 11.04.1983 gün ve 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu 
Kararnameye istinaden düzenlenen Türkiye Şeker Sanayii Kurumunun kuruluşuna dair 
10.10.1983 gün ve 118 sayılı KHK'ye tabi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak, daha 
sonra 118 sayılı KHK'yi yürürlükten kaldıran 19.10.1983 gün ve 2929 sayılı Kanun 
hükümlerine göre faaliyetine devam etmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 8.6.1984 tarih, 233 sayılı KHK ekindeki İktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasında yer almış ve Şirket Ana Statüsü 28.10.1984 tarihinden 
itibaren 233 sayılı KHK'ne tabi İktisadi Devlet Teşekkülü'ne dönüştürülmüştür. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 20.12.2000 tarih, 2000/92 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu karan ile Özelleştirme Kapsamına; 8.10.2007 tarih, 2007/57 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile de Özelleştirme Programına alınmış olup, söz 
konusu karar 9.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 

Bu itibarla, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin faaliyetleri özelleşme sürecinde 
4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerine tabi olarak sürdürülecektir. 

Şeker sektörü faaliyetleri 6747 sayılı Şeker Kanunu kapsamında yürütülmüştür. 
Ancak, sektördeki değişim ve gelişmeler 6747 sayılı Şeker Kanunun birçok maddesinin 
işlerliğini yitirmesine neden olmuş, yeni bir hukuki alt yapı ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu nedenle, 4634 Sayılı Yeni Şeker Kanunu düzenlemesi yapılarak, 19.04.2001 
tarih, 24378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

4634 Sayılı Yeni Şeker Kanunu ile yurt içi şeker sektörünün düzenlenmesi, şeker 
üretiminin yurt içi talebe göre gerçekleştirilmesi, gerektiğinde ihracat yapılması, şeker 
üretiminde usul ve esasların, pazarlama yöntemlerinin belirlenmesi ve fıyatlandırma 
yapılmasının yanı sıra nişasta bazlı şeker üretiminin de kontrol altına alınması 
amaçlanmıştır. 
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B- Kuruluşun Amacı : 
8.10.2007 tarih, 2007/57 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme 

programına alınana kadar 233 sayılı KHK' ye tabi olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde, şirketin amacı "Kalkınma 
Planlan ve Yıllık Programlar çerçevesinde şeker üretimi ve yan ürünlerin değerlendirilmesi 
konulannda işletmecilik yapmak, üretim, satış, yatırım, ihracat ve ithalat politikalarını tespit 
etmek ve bu konuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak ve faaliyetlerini verimlilik 
ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek" olarak belirtilmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında 
yeniden düzenlenen ve 17.12.2007 tarih, 6959 Sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanan Yeni Ana Sözleşmesinin amaç ve faaliyet konusunu içeren 3 cü maddesinde 
şirketin amacı " şirket faaliyetlerinin karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, iç ve dış 
pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte ticari, ekonomik ve sosyal gereklere 
uygun biçimde yürütmek ve şirketin bağlı olduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda 
bulunmak" olarak ifade edilmiştir. 

C- Toplu Bilgiler : 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin toplu 

bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Artış veya 

Son İki Azalış 

Toplu Bilgiler * Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 yıl farkı % 

Sermaye Bin YTL 1.000.000 1.300.000 1.300.000 1.600.000 1.600.000 0 0 

Ödenmiş sermaye 962.227 1.370.700 1.279.703 1.504.147 1.981.406 477.259 32 

Öz kaynaklar 1.355.918 1.925.115 2.264.522 2.621.233 2.564.028 (57.205) (2) 

Yabancı kaynaklar 1.271.022 1.181.982 1.159.340 635.094 328.016 (307.078) (48) 

Finansman giderleri 155.306 51.763 60.388 11.013 1.215 (9.798) (89) 

Maddi duran varlık.(Edinme değeri) 714.537 1.812.418 2.022.454 1.914.125 1.706.303 (207.822) (11) 

Maddi duran varlık.birikmiş amortisman 329.476 1.097.680 1.242.640 1.181.202 1.104.406 (76.796) (7) 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 20.591 21.806 24.610 25.188 27.464 2.276 9 

Yatırımların gerçekleşme oranı % 74 76 65 65 76 II 17 

Bağlı Ortaklık.ödenen sermaye Bin YTL 1.423 8.962 143.200 

Bağlı Ortaklık.temettü gelirleri " 1.593 

İştiraklere ödenen sermaye " 13.997 0,80 0,89 0,95 1,00 0,05 5 

İştirakler temettü gelirleri 158 

Başlıca alım miktarı (Pancar, Nahcivan hariç) Bin Ton 11.634 9.028 9.319 9.603 6.688 (2.915) (30) 

Tüm alım tutan Bin YTL 1.323.067 1.218.343 1.442.512 1.434.748 981.036 (453.712) (32) 

Başlıca (Mal ve hizm.) üretim mik. (Şeker) Bin Ton 1.623 1.256 1.299 1.308 857 (451) (34) 

Tüm üretim tutan (Üretim maliyeti) Bin YTL 1.439.421 1.342.317 1.654.547 1.708.241 1.372.526 (335.715) (20) 

Üretim Kapasitesi (Pancar işleme) Ton/Gün 112.958 110.465 107.954 111.033 87.112 (23.921) (22) 
Kapasiteden yararlanma oranı (hedef kap.) % 112 111 101 105 99 (6) (6) 

Üretim verimliliği Ton/Saat 27,0 25,6 25,9 25,6 22,4 (3,2) (12) 

Başlıca satış miktarı (Şeker) Bin Ton 1.280 1.478 1.314 1.144 1..333 189 16 

Net satış tutan Bin YTL 1.390.588 1.744.686 1.876.258 1.803.964 1.960.220 156.256 8 

Stoklar: 

-İlk madde ve malzeme Bin YTL 64.670 85.676 108.129 114.557 100.368 (14.189) (12) 

-Yan mamuller 4.545 6.955 5.393 4.549 2.281 (2.268) (50) 

-Mamuller 1.132.970 1.262.087 1.512.111 1.786.161 1.306.810 (479.351) (27) 

-Ticari mallar 402 437 402 392 287 (105) (27) 

-Diğer stoklar 13.656 4.684 2.247 3.406 1.696 (1.710) (50) 

Memur (Ortalama) Kişi 398 388 385 371 333 (38) (10) 

Sözleşmeli (Ortalama) 3.975 3.716 3.564 3.506 3.090 (416) (12) 

İşçi (Ortalama) " 15.215 14.824 12.737 12.568 10.357 (2.211) (18) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 398.008 471.849 461.674 527.213 476.063 (51.150) (10) 

Cari Yıla İlişkin : 

-Memurlar için yapılan tüm giderler Bin YTL 10.084 10.413 10.479 11.197 10.149 (1.048) (9) 

-Memur başına aylık ortalama gider Bin YTL 1,5 1,9 2,2 2,5 2,5 0 0 

-Sözleşmeliler için yapılan tüm giderler " 64.668 65.969 70.211 78.325 74.866 (3.459) (4) 

-Sözleşmeli baş.aylık ortalama gider " 1,2 1,5 1,6 1,9 2,0 0,1 0,5 

-İşçiler için yapılan tüm giderler 299.546 340.172 367.851 411.209 359.442 (51.767) (13) 

-İşçi başına aylık ortalama gider (daimi işçi) 1,8 2,3 2,6 3,0 3,2 0,2 0,7 

Dönem kânna iliş.vergi ve diğer yasal yük. Bin YTL 119.659 112.777 38.011 14.979 0 (14.979) 0 

Tahakkuk eden vergiler 244.950 312.110 389.305 290.748 232.917 (57.831) (20) 

GSYİH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) 693.800 802.423 601.939 600.406 424.725 (175.681) (29) 

GSYİH'ya katkı (Alıcı fiyatlanyla) 648.221 784.164 650.465 561.929 391.025 (170.904) (30) 

GSMH'ya katkı (Üretici fiyatlanyla) 648.221 784.164 650.465 561.929 391.025 (170.904) (30) 

Faaliyet kârlılığı (Öz kaynak yönünden) 21,8 18,1 7,7 6,6 0 (6,6) 

Mali kârlılık (Öz kaynak, yönünden) " 26,7 18,7 4,4 2,3 0 0 
İktisadi kârlılık 19,6 14,0 4,8 2,2 0 0 
Zararlılık (Öz kaynak yönünden) (1,9) (1.9) 

Faaliyet Kân Bin YTL 278.853 348.821 174.707 172.343 0 (172.343) 

Dönem Kân veya Zararı 340.716 361.106 1 00.076 59.402 0 (59.402) 

Bilanço Kân veya Zaran 146.013 145.491 (57.394) 44.423 0 (44.423) 

Füzyon: 

Faaliyet Kân Bin YTL 263.316 351.549 178.125 172.343 41.964 (130.379) (76) 

Dönem Kân veya Zararı 357.102 377.727 121.098 59.402 (60.877) (120.279) (203) 

Bilanço Kân veya Zaran 237.443 264.950 83.087 44.423 (60.877) (105.300) (237) 

*: 2001-2004 yıllarına ilişkin TL değerleri, YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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II. İDARİ BÜNYE : 

A-Kuruluşun yapısı: 

1-Merkez teşkilatı: 
Kuruluşun merkez teşkilatı Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, 16 
Daire Başkanlığı ile bunlara bağlı şube müdürlükleri olarak organize olmuştur. 

2-Taşra teşkilatı: 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin taşra teşkilatı 2006 yılı faaliyetlerini 22 şeker 

fabrikası, 4 alkol fabrikası, 5 makina fabrikası, Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, Tohum 
İşleme Fabrikası, Şeker Enstitüsü, İstanbul Alım Satım Bölge Müdürlüğü kanalı ile yürütmüştür. 

Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş., 20.12.2000 tarih, 2000/92 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu karan ile özelleştirme kapsamına alınmış ve Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 27.6.2003 tarih, 2003/40 sayılı kararı ile Şeker Şirketinin özelleştirme yol 
haritası (I); 31.1.2005 tarih, 2005/17 sayılı kararı ile özelleştirme yol haritası (II) 
belirlenmiş; 21.12.2006 tarih, 2006/95 sayılı kararı ile de yol haritası (III) yayımlanarak 
şirketin özelleştirme hazırlık çalışmaları 31.12.2008 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Ayrıca, 1.12.2005 tarih, 2005/130 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 
Bor, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikaları özelleştirme programına alınmış ve 18 ay içinde satış 
yöntemi ile özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir. Ancak, Sümer 
Holding A.Ş.'ne devredilen bu fabrikalarla ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının 
iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile açılan davanın Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulunun 5.4.2007 tarih, ve YD İtiraz No 2007/87 sayılı karan ile yürütmenin 
durdurulması kararı verilmesi üzerine, söz konusu fabrikalar Özelleştirme Yüksek 
Kurulu'nun 18.9.2007 tarih, 2007/54 sayılı karan ile tekrar Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş.'ne 
iade edilmiştir. 

8.8.2006 tarih, 2006/62 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile de Malatya 
Şeker Fabrikasına ait bazı taşınmazlar, 4046 Sayılı Kanunun 2/i maddesine göre, bila-
bedel Malatya Belediye Başkanlığı'na ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 8.10.2007 tarih, 2007/57 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu karan ile özelleştirme programına alınmasına ve özelleştirme işlemlerinin 
24 ay içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Bu suretle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., özelleşme süreci tamamlanıncaya kadar 
yeni hukuki statüsü 4046 sayılı Özelleştirme Kanununa tabi olarak faaliyetini 
sürdürecektir. 

B-Yönetim organı: 
Şirketin 233 Sayılı KHK'ye tabi olduğu süreçte en yetkili karar organı olan 

Yönetim Kurulu 6 üyeden ileri gelmekte iken, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu 
kapsamında yeniden düzenlenen ve 17.12.2007 tarih, 6959 Sayılı Türk Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanan Yeni Ana Sözleşmesine göre 7 üyeden oluşacaktır. 

C-Personel durumu : 
2006 yılında T.Şeker Fabrikalan A.Ş.de ortalama 325 memur, 3.217 sözleşmeli 

personel, 5.479 sürekli işçi, 3.433 geçici (kampanya) işçi olmak üzere toplam 12.454 kişi 
çalışmıştır. 

2006 yılında memura 10,1 milyon YTL, sözleşmeli personele 74,8 milyon YTL 
sözleşmelilere, işçilere 359,4 milyon YTL olmuştur. Toplam personel harcamalan 444,3 
milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 
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III. MALİ BÜNYE : 
2006 yılında Şirketin mali yeterlilik oranı % 954 olarak gerçekleşmiştir. 2,9 milyar YTL 

olan toplam kaynakların % 89'nu öz kaynaklar, % 11 'ini yabancı kaynaklar oluşturmuştur. 
Toplam varlıkların % 74'ü olan 2,1 milyar YTL dönen varlıklara, % 26'sı olan 

749,5 milyon YTL'si de duran değerlere aittir. 
2006 yılında sermayenin geri dönüş oranı % 69,7 olarak gerçekleşmiştir. 
Şirketin mali bünye değerleri, son yılların karlı olmasının sonucu genelde iyi 

olmakla beraber, 2006 yılında tersine bir gidiş olduğuna işaret etmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

A-Üretim ve Maliyetler 

2006 yılında 7,2 milyon ton pancar taahhüdü alınmış, 981.700 ton şeker üretimi 
öngörülmüş, 6,6 milyon ton pancar bedeli ödenmiş, 6,4 milyon ton pancar işlenmiş, 
857.346 ton şeker üretilmiştir. 

2006 kampanyasında, tesellüm edilen ile bedeli ödenen pancar arasındaki toprak 
firesi % 9,62, bedeli ödenen ile işlenen pancar arasındaki işletme firesi oranı % 4,21 
olarak gerçekleşmiştir. Bedeli ödenen ile işlenen pancar arasındaki fire oranı 283.000 ton 
pancara karşılık gelmektedir. Pancar alım fiyatı olan 89 YTL/Ton üzerinden sadece 
işletme firesinin 25 milyon YTL civarında maliyeti olduğu dikkate alındığında firelerin 
üzerinde durulması ve en aza indirilmesi önem arz etmektedir. 

2006 yılında ayrıca, 261 bin ton melas, 7,0 milyon İt alkol üretimi ile 5.802 ton 
karşılığı 74,4 milyon YTL lık makine imalatı gerçekleştirilmiştir. 

Geçen yıla göre gerçekleşmeler, o dönemde özelleştirme programına alınmış 
bulunan Bor, Ereğli Ilgın fabrikalarına ait değerler hariç tutularak karşılaştırıldığında şeker 
ve melas üretiminde % 82, alkolde % 74, makine imalatında tonaj olarak %103 düzeyinde 
olmuştur. 

Dört alkol fabrikasından maliyet, pazarlama ve çevre sorunları nedeniyle sadece 
Eskişehir alkol fabrikasında üretim yapılmaktadır. 

Beş makine fabrikasının toplam üretim kapasitesi 14.900 ton/yıl olmasına karşın 
kapasite kullanımı % 38 civarındadır. Makine imalatı esas itibarıyla Eskişehir ve Ankara 
Makine Fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. 

Makine fabrikalan, sadece şeker fabrikalarının bakım onarım ve yedek parça 
ihtiyacına dönük imalat yapar hale gelmeleri, işgücü ve üretim maliyetinin yüksek olması 
gibi nedenlerle piyasa ile rekabet edememekte dolayısı ile yurt içi ve dışından iş 
alamamaktadırlar. Bunun sonucunda da karlı ve verimli olmaktan uzak, sürekli zarar eden 
üretim birimleri haline dönüşmüşlerdir. 

Şeker pancarının 2006 yılında alım fiyatı 89,0 YTL/Ton olarak gerçekleşmiştir. 
Şeker üretim maliyetinin yaklaşık % 50'sini şeker pancarı oluşturmaktadır. 

2006 yılında şeker üretim maliyeti 1,359 YTL/Kg, satış maliyeti ise 1,485 YTL/Kg 
olarak gerçekleşmiş, geçen yıla göre şeker üretim maliyeti % 6 oranında artmıştır. 

2006 yılında yurt içi şeker satışı 1.333.017 ton olmuş, 1,8 milyar YTL satış hasılatı 
elde edilmiştir. Şeker satışları önceki yıla göre % 17 oranında artmıştır. 

2006 yılı başında 1.499 bin ton şeker stoku mevcut iken 2006 kampanyasında 860 bin 
ton üretim yapılmış; 1.238 bin tonu yurt içine, 95 bin ton yurt dışına olmak üzere 1.333 bin 

-1081 -



ton şeker satışı gerçekleştirilmiş ve 2006 yılı sonunda şeker stoku 1.018 bin ton olarak 
kalmıştır. 

Şeker dışındaki ürünlerin satışından 172 milyon YTL hasılat sağlanmıştır. 
2006 yılında 1,9 milyar YTL net satış hasılatı sağlanırken, satışların maliyeti 1,8 

milyar YTL olmuş, 41,9 milyon YTL faaliyet kân elde edilmiştir. 
19.4.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı yeni şeker kanunu ile şeker 

üretimine kota uygulaması, pancar ve şeker fiyatlarının üretici ile birlikte tespiti, sektörü 
düzenlemek ve denetlemekle Şeker Kurulu'nun görevlendirilmesi gibi yenilikler 
getirilmiş, ancak şeker ihracatına teşvik öngörülmemiş olduğundan şeker ihracatında 
görev zaranna neden olduğundan, şirketler şeker ihracatı yapmak istememektedir. 

Şeker şirketinin sektördeki pazar payı geçmiş yıllarda % 80 dolaylarında iken, özel 
fabrikaların son dönemlerde peş peşe devreye girmesi ve tatlandırıcı üreten firmaların 
faaliyeti neticesi 2006 yılında % 50 seviyesine kadar gerilemiştir. 

4634 sayılı Şeker Kanunu, tatlandırıcılara ait kotalannın % 50 oranında arttırılma 
yetkisini Bakanlar Kurulu'na vermiş olması ve genellikle bu yetkinin kullanılması, özel 
sektörün fiyat politikası ve daha esnek hareket etmesi, yurt içi şeker fiyatları ile yurt dışı 
şeker fiyatları arasındaki farkın kaçak şekeri cazip kılması T.Şeker Fabrikaları A.Ş.nin 
satışlarını olumsuz yönde etkilemekte, stoklannın artmasına ve finansman yapısının 
bozulmasına neden olmaktadır. 

V. YATIRIMLAR: 
2006 yılı yatırımlarına revize programla 36 milyon YTL ödenek tefrik edilmiş, 

27,5 milyon YTL nakdi harcama yapılarak ödeneğe göre % 76 gerçekleşme sağlanmıştır. 
Yatınm programında; Fabrika Modernizasyonu ve Otomasyonu, Atık Su Arıtımı, 

Fabrikaların Ofis Otomasyonu, Fabrika Meydan Tesisleri Takviye ve Modernizasyonu 
projeleri ile İdame ve Yenileme Yatınm projeleri yer almıştır. 

VI. İŞTİRAKLER VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER : 
T.Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen iştirak 

ve bağlı menkul kıymetlerin dışında kalan ve halen şirketin iştiraki durumunda bulunan iki 
bağlı menkul kıymetin sermaye durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İştirakler 

Bağlı menkul kıymetin Kurulusun 2006 yılı sonunda Toplam kamu payı 

İştirakler Esas sermayesi 
YTL 

Ödenen 
sermayesi 

YTL 

Taahhüt 
edilen 
YTL 

Ödenen 
YTL 

İştirak 
oranı 

% 

Taahhüt 
YTL 

Ödenen 
YTL 

İştirak 
oranı 

% 
Pankobirlik 3.200,0 3.200,0 100,0 100,0 3,13 100,0 100,0 3,13 

Pancar Ekicileri Koop. 36.218.075,6 35.443.423,4 1.060,7 1.049,3 1.060,7 1.049,3 
Toplam 36.221.275,6 35.446.623,4 1.160,7 1.149,3 1.160,7 1.149,3 

VII. ÖNERİLER : 

A)Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Ekonomik olma özelliğini kaybeden ziraat bölge şeflikleri ile kantarların 
birleştirilmesi veya kapatılması suretiyle pancar alım merkezlerinin toplulaştırmasına 
devam edilmesi ve pancarın merkezde tesellüm edilebilmesi için gereksinim duyulan alt 
yapı yatırımlarının sürdürülmesi. 
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2- Şeker şirketinin tarımsal faaliyetlerinde gözlenen küçülme dikkate alınarak, 
genel müdürlük organizasyon yapısındaki tarımsal daire başkanlıklarının görev ve 
fonksiyonlarının, iş ilişkilerinin gözden geçirilerek, üç daire başkanlığı olarak dağılmış 
olan görev, yetki ve sorumlulukların daha rasyonel bir organizasyon yapısına 
dönüştürülmeleri. 

3- Fabrikaların buhar kazanı bacalarının Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması, İl Mahalli 
Çevre Kurul Kararlarındaki yakıt kısıtlamaları (özellikle kükürt) için belirtilen değerlere 
uyulmasının yanı sıra teknik şartnamelerde kükürt oranına mutlaka yer verilmesi ve bu 
değerin üzerine penalite getirilmesi. 

4- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneriler ve tavsiyelerinde yerine 
getirilmesi. 

B)Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Şeker Şirketinin, kar sürekliliği sağlayamayan, karlılık ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde üretim olanağı kalmayan, şirkete mali yük getiren, rekabet şansı ve pazar 
payı bulunmayan fabrikaları ve üretim birimlerinin özelleştirme çalışmalarında öncelikle 
değerlendirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 

2- Alt Komisyon toplantısında Komisyon üyelerince istenilen bilgilerin hazırlanarak, 
yazılı olarak Komisyon üyelerine en kısa sürede gönderilmesi. 

SONUÇ : 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 2006 yılı bilançosu ve 60.876.722,70 Yeni 
Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Aktif(Varlılclar) YTL YTL 

(-Dönen Varlıklar 
A-Hazır Değerler 12.156.620,03 138.296.740,08 
B-Menkul Kıymetler 0,00 0,00 

1-Menkul Kıymetler Değer Düş.Kar.(-) 
C-Ticari Alacaklar 448 .350 .460 ,53 444 .321 .442 ,48 580 .871 .883 ,25 576.590.867,21 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (4 .029.018,05) (4 .281 .016 ,04) 

D-Diğer Alacaklar 1.397.024,27 1.392.039,89 671 .456 ,49 666.071,23 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğ.Alacaklar Karşılığı (-) (4 .984,38) (5 .385 ,26) 

E-Stoklar 1.905.571.869,24 1.905.658.425,07 1.409.576.658,18 1.409.746.227,06 

1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 86 .555,83 169.568,88 

F-Yıllara yaygın İnş.ve Onarım Maliy. 
1-Taşaronlara Verilen Avanslar 

G-Gelccek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah. 9 .535.998,67 6 .826.864,44 

H-Diğer Dönen Varlıklar 13.764.389,71 13.764.389,71 10.391.954,59 10.391.954,59 

1-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) 
Dönen Varlıklar Toplamı 2.386.828.915,85 2.142.518.724,61 

II-Duran Varlıklar 
A-Ticari Alacaklar 119.239,14 119.239,14 129.726,91 129.726,91 

1 -Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğer Alacaklar 122.409.572,10 122.409.572,10 107.307.448,50 107.307.448,50 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüphcli Diğer Alacaklar Kar. (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 548.344,32 278.809,56 

1-Bağlı Menkul Kıymetler 548.355,94 278 .821 ,18 
2-Bağh Men.Kıy.Dcğcr Düş.Kar.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere Scr.Taahhütleri (-) 11,62 11,62 
5-İştirakler Sermaye Paylan Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağh Ortak.Ser.Taahhütleri (-) 
X-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Paylan 

Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
9-Diğcr Mali Duran Varlıklar 
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değer 

Düşüklüğü Karşılığı (-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 732 .922 .360 ,10 631.897.055,05 

1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 1.828.711.262,29 1.634.278.468,52 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 1.181.202.233,07 1.104.405.768,89 

3-Yapılmakta Olan Yatınmlar 85 .413.330,88 102.024.355,42 
4-Verilen Sipariş Avanstan 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 448 .703 ,83 99.970,95 

1-Maddi Olmayan Duran Var.(Brüt) 3 .528.830,67 507 .554 ,36 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) 3 .080.126,84 407.583,41 

3-Verilen Avanslar 
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 14,46 10,06 

1-Özel Tükenmeye Tabi Var.(Brüt) 19.356,16 19.081,65 
2-Birikmiş Tükenme Payları(-) 19.341,70 19.071,59 

3-Verilen Avanslar 
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 

Gelir Tahakkuklan 211.108,91 92 .191 ,94 

H-Diğer Duran Varlıklar 12.839.321,64 12.839.321,64 9 .720.234,46 9 .720.234,46 

Birikmiş Amortismanlar (-) 
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 

Duran Varlıklar Toplamı 869.498.664,50 749.525.447,43 

Aktif (Varlıklar) Toplamı 3 .256.327.580,35 2 .892.044.172,04 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A-Mali Borçlar 25 .000.000,00 

B-Ticari Borçlar 507.764.154,13 507.764.154,13 259 .839 .382 ,03 259.839.382,03 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 9.144.357,23 9 .144.357,23 848.048,41 848.048,41 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 2 .046.464,94 1.552.142,40 

E-Yıllara Yaygın İnş.ve On.Hakedişleri 0,00 0,00 

F-Ödcnecek Vergi v c Yükümlülükler 27.202.489,33 21.322.793,78 

G-Borç ve Gider Karşılıkları 39 .727.245,56 17.940.105,69 

1-Dönem Kân Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıkları 14.978.727,76 

2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve 
Diğer Yükümlülükleri (-) 7 .928.054,45 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 
4-Faiz Tahakkuktan 20.309,59 
4-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 32 .656.262,66 17.940.105,69 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler vc Gider 
Tahakkukları 813.089,87 207.093,94 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4 .647.657,57 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 611.697.801,06 306.357.223,82 

II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A-Mali Borçlar 
B-Ticari Borçlar 1.542.595,69 1.542.595,69 1.386.380,85 1.386.380,85 

1 -Borç Senetleri Reeskontu (-) 
C-Diğer Borçlar 121.555,49 121.555,49 120.893,48 120.893,48 

1 -Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 0,00 1.285.800,00 

E-Borç ve Gider Karşılıkları 8.501.769,97 10.351.480,75 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıklan 30.300,80 31 .926 ,68 

2-Diğer Borç ve Gider Karşılıklan 8.471.469,17 10.319.554,07 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider 
Tahakkuktan 13.230.604,34 8.514.325,57 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 23.396.525,49 21.658.880,65 

IlI-Öz Kaynaklar 
A-Ödenmiş Sermaye 1.951.699.994,20 1.981.405.568,54 

1 -Sermaye 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 

2-Ödenmemiş Sermaye (-) 95 .852 .955 ,57 66 .147 .381 ,23 
3-Sermayc Düzeltmesi Olumlu Farklan 447 .552 .949 ,77 447 .552 .949 ,77 

4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farklan 
B-Sermaye Yedekleri 0 ,00 0,00 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 
2-Hisse Senedi İptal Kârları 
3-M.DV.Yeniden Değerleme Artışlan 
4-İştirakler Yeniden DeğerArtışları 
5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kâr Yedekleri 625 .110.393,48 643.499.221,73 

1-Yasal Yedekler 525.058.765,35 543 .447 .593 ,60 

2-Statü Yedekleri 
3-Olağanüstü Yedekler 100.051.628,13 100.051.628,13 
4-Diğer Kâr Yedekleri 
5-Özel Fonlar 

D-Geçmiş Yıllar Kârlan 0,00 0,00 

E-Geçmiş Yıllar Zararlan (-) 
F-Dönem Net Kârı (Zaran) 44 .422 .866,12 (60.876.722,70) 

Öz Kaynaklar Toplamı 2 .621.233.253,80 2.564.028.067,57 

Pasif (Kaynaklar) Toplamı 3.256.327.580,35 2.892.044.172,04 
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
2006 Yılı Özet Gelir Tablosu 

2005 2006 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Gelirler ve Giderler YTL YTL 

A- Brüt Satışlar 1.794.610.169 1.956.547.186 

B- Satış İndirimleri (-) 

C- Net Satışlar 1.794.610.169 1.956.547.186 

D- Satışların Maliyeti (-) (1.495.679.576) (1.796.705.500) 

Brüt Satış Kân veya Zararı 298.930.593 159.841.686 

E- Faaliyet Giderleri (-) (126.587.907) (117.878.089) 

Faaliyet Kân veya Zararı 172.342.686 41.963.597 

F- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 67.491.579 40.375.075 

G- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (29.626.797) (35.482.604) 

H- Finansman Giderleri (6.722.580) (499.652) 

Olağan Kâr veya Zarar 203.484.888 46.356.416 

İ- Olağandışı Gelir ve Karlar 7.084.384 10.624.941 

J- Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (151.167.678) (117.858.080) 

Dönem Kârı veya Zararı 59.401.594 (60.876.723) 

K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülük Karşılıkları (-) 0 (14.978.728) 0 

Dönem Net Kârı veya Zararı 44.422.866 (60.876.723) 
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SAYI: 61 
SÜMER HALICILIK VE EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş,'NİN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT 
KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve 
işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 14/05/2008 tarihli 19'uncu birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

A-Sümerhalı'nın kuruluşu ve tarihi gelişimi: 

Türkiye'de devletin halıcılık faaliyetlerine doğrudan ilgisi, 1843 yılında "Hereke 
Fabrika-i Hümayun"un kurulmasıyla başlamıştır. 

İsparta ve yöresindeki halı dokuyucularının iplik ihtiyacını karşılamak maksadıyla, 
yöre işadamları ile Ticaret Bakanlığı'nca İsparta İplik Fabrikası T.A.Ş. 1924 yılında 
kurulmuş ve fabrika 1926 yılında üretime başlamıştır. Daha sonra Ticaret Bakanlığı'nın 
hisseleri Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası'na devredilmiş, 1932 yılında bu bankanın, 
Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası olarak ikiye ayrılmasından sonra 
Şirket, Türkiye Sanayi Kredi Bankası'nca işletilmiştir. 1943 yılında Fabrika Sümerbank 
tarafından satın alınmış ve Hereke Yünlü Sanayi Müessesesi'ne bağlı bir işletme olarak 
faaliyetlerini sürdürmüştür. 

1966 yılında Sümerbank Genel Müdürlüğü'ne bağlı, merkezi Ankara'da olmak 
üzere, Halıcılık Müessesesi kurularak, İsparta İplik Fabrikası, Sandıklı Halı Bölge Şefliği, 
Hereke Eğitim Merkezi ve Kula Halı Bölge Şefliği Müessese' ye bağlanmıştır. 

Müessese'nin merkezi, ana üretim birimlerine ve pazarlama merkezlerine uzaklık 
göz önünde bulundurularak 01.10.1967 tarihinde İsparta'ya nakledilmiştir. 

Sümerbank, 30.10.1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmış, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu'nun 08.12.1987 tarih ve 81 sayılı kararı ile Sümerbank Holding A.Ş. 
unvanı ile ana sözleşmesi kabul edilerek Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.1988 tarihli 2001 
sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir. 
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Sümerbank Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, halıcılık faaliyetlerinin bir anonim 
şirket statüsü içinde sürdürülmesi için 18.11.1988 tarih ve 232 sayılı karan ile 'Sümerhalı-
Sümer Halıcılık El Sanatlan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kurulmasını kabul 
etmiştir. Şirket'in ana sözleşmesi Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi'nin 
26.12.1988 tarih ve 2174 sayılı nüshasında ilan edilmiş, İsparta, Hereke ve Diyarbakır 
Halı Fabrikaları ile Taşköprü Jüt İpliği Fabrikası'nı devir alan Şirket, 01.01.1989 tarihi 
itibariyle çalışmalara başlamıştır. 

03.06.1994 tarih ve 94/17 sayılı YPK kararıyla TBMM Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı'na devri kararlaştırılan Hereke Halı Fabrikası'nın devri, 31.12.1994 tarihi 
itibariyle devir bilançosu; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.09.1995 tarih ve 95/70 
sayılı karan ile, Tütün ,Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne 
devri uygun görülen Taşköprü Jüt İpliği Fabrikası'nın devir işlemi de, 31.12.1994 tarihi 
itibariyle devir bilançosu esas alınarak tamamlanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 18.09.1997 tarih ve 97/43 sayılı kararı ile 
Şirket'in makine halısı konusunda faaliyet gösteren Diyarbakır'daki birimlerinin, bütün 
hak ve yükümlülükleri ve kalan personeli ile birlikte Holding bünyesinde bırakılmasına ve 
milli güvenlik ve kamu yaran göz önünde bulundurularak Şirket'in Holding'e devir edilen 
varlıkları hariç olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na devrine; aynı Kurul'un 
23.02.1998 tarih ve 98/16 sayılı kararı ile de Holding'in işletmelerinden Pertek Yün İpliği 
İşletmesi'nin tüm varlıkları ile birlikte Şirket'e bilabedel devrine karar verilmiştir. Devir 
işlemleri sırasıyla, 31.12.1997 ve 30.04.1998 tarihleri itibariyle düzenlenen devir 
bilançoları üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Şirket, Bakanlar Kurulu'nun 25.02.1998 tarih ve 98/10720 sayılı Kararnamesi ile 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline dönüştürülmüş ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 
25.05.1998 tarih ve 98/T-23 sayılı kararı ile de, yeni ana statüsü onaylanmıştır. Yeni ana 
statüye göre kuruluşun adı Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(Sümerhalı) olmuştur. 

Türkiye'de el halıcılığı alanında görevli ve ilgili birçok bakanlık ve kamu 
kuruluşu, konunun belirli yönleri ile ilgilenmektedir. 

Sümerhalı, ilk madde temininden ürün pazarlamasına kadar, el halıcılığı vb. el 
sanatları alanında, tüm sınai ve ticari etkinlikleri bünyesinde toplayan Türkiye'deki tek 
kamu kuruluşudur. 

Türkiye'de el halısı üretimi; büyük ölçüde, organize olmamış yerel aile işletmeleri, 
kendi adına halı dokuyan kişiler ve yerel yönetimlerce kurulmuş olan kooperatifler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Atölye halıcılığına yönelmiş olan Sümerhalı önemli bir 
kuruluş durumundadır. Teşekkül, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 
atölyelerin yaygınlaştırılması açısından halk eğitimi merkezleri ve mülki amirlikler ile 
işbirliği içinde, önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. 

YPK'nm, 06.08.2001 tarih ve 2001/T-26 sayılı kararıyla, Pertek Halı-Yün İpliği 
Fabrikası'nın, kârlı ve verimli olarak çalışmasının mümkün görülmemesi ve bu haliyle 
Kuruluş üzerinde yük oluşturması nedeniyle faaliyetlerine son verilmesi, arazisinin 
üzerindeki taşınmazlarla birlikte Maliye Bakanlığı'na devri ve taşınabilir sabit 
kıymetlerinin Sümerhalı'ya bırakılması uygun görülmüştür. Taşınabilir sabit kıymetler 
sökülerek İsparta Halı Fabrikası'na aktarılmış; işçilerin bir bölümü kendi istekleri ile söz 
konusu fabrikaya nakledilmiş; arazi ve üzerindeki taşınmazlann tapuda Hazine adına 
12.12.2001 tarihinde tescili sağlanmıştır. 
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B- Sümerhalı'nın Amaç ve Faaliyet Konuları: 
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16.07.1998 tarih ve 23404 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ana Statüsü'ne göre 
"Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, Türk el halıcılığının dejenerasyonunu 
önleyerek otantik özelliklerini ve kalitesini muhafaza etmek ve bu özellikleri çağdaş 
tasarımlarla zenginleştirerek dünya piyasalarına açılmak üzere el halıcılığı ve el sanatları 
ile ilgili her türlü mal ve hizmet üretimi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yürütmek amacı 
ile el halıcılık sektöründe yatırım, kuruculuk, işletmecilik yaparak Devletin düzenleyici ve 
gözetici fonksiyonlarını yerine getirmek üzere kurulan Sümerhalı"nın faaliyet konuları 
Ana Statü'nün 4. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

1 -El halıcılığı ve el sanatları alanlarında istihdam yaratarak işsizliğe çözüm 
getirmek. 

2-Türk el halısının özgün desen ve motifleri üzerine araştırmalar yapmak; bu desen 
ve motiflerin uygulanmasını sağlamak. 

3- Türk el halısının özgün desenlerine uygun renkleri iyileştirmek, geliştirmek ve 
standart hale getirmek amacıyla halı ipliğinin kimyevi ve doğal boya ile boyanması ve 
doğal boya hammaddesi olan kaynakların arttırılması konusunda araştırmalar yapmak ve 
uygulamasını temin etmek. 

4- Faaliyet alanına giren konularda eğitim vermek, istihdamı geliştirme çalışmaları 
kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca müştereken beceri kazandırma kursları 
düzenlemek. 

5- Özel sektörün faaliyet gösteremediği bakir yörelere el halıcılık ve el sanatları iş 
kolunu götürmek; buralarda sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik değişimi gerçekleştirerek 
özel sektöre öncülük ve önderlik etmek, sektör alt yapısının oluşması için kamu ve özel 
sektörde koordinasyonu sağlamak. 

6- Faaliyet alanı ile ilgili olarak halı ipliği, halı tezgah ve avadanlıkları, halı yün ve 
boyası, halı apresi ve benzeri konularda proje üretip atölye, fabrika ve imalathaneler 
kurmak ve/veya kurdurmak, satın almak, kiralamak veya işletme haklarını almak. 

7- El halıcılığı potansiyelinin bulunduğu yörelerde disiplinli üretim tarzı olan 
atölye tipi çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli etütleri yapmak, yaptırmak ve örnek 
atölyecilik faaliyetlerinde bulunmak ve atölyeciliği teşvik etmek. 

8- Devlet desteği ile açılan atölyeleri, verimliliğe ulaştıktan sonra yap/işlet/devret 
modeli ile dokuyuculara, kooperatiflere ve özel sektöre devretmek. 

9- Geleneksel el sanatlarının üretimi, pazarlaması faaliyetlerinde bulunmak, el 
sanatlarının geliştirilmesi, yurt içinde ve dışında tanıtılması için gerekli faaliyetleri 
yürütmek. 

10- Ülkemizin folklorik, tarihi ve coğrafi değerlerinin gerek yurt içinde ve gerekse 
yurt dışında prezantasyonunu teminen eski el sanatları ürünlerinin yörelerinde günümüz 
renk ve zevkine adapte edilmesi ile el sanatları ürünlerinin sürekli ve düzenli üretilmesi ve 
pazarlanmasını sağlamak. 

11- Türk el halıcılığı sektörüne hizmet vermek üzere üretilen mamullerin yurt içi 
ve yurt dışında pazarlanması konusunda gerekli her türlü teşkilatı kurmak, lüzumu halinde 
bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışında şube, acente ve temsilcilikler açmak veya almak, 
mağaza ve bürolar açmak, bayilik almak veya vermek, dış fuarlara katılmak. 



12- Türk el halıcılığı ve el sanatlarının tanıtılması için gerek ulusal, gerekse 
uluslararası düzeyde sergi, sempozyum, konferans, kongre ve fuarlar düzenlemek ve 
düzenlenen bu gibi faaliyetlere katılmak. 

13- Faaliyet konulan ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve menkulleri iktisap 
etmek, kendi adına inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, tadil etmek, satmak ve benzeri 
her türlü tasamıflarda bulunmak, her türlü ayni hakları tesis ve iktisap etmek, ipotek 
muameleleri yapmak. 

14- Yurt içinde ve dışında faaliyet konuları ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, 
mühendislik müşavirlik ve taahhüt hizmetleri yapmak, bilgi ve teknoloji satmak veya satın 
almak, mesleki kuruluşlarla ilişki ve işbirliği kurmak, mer'i mevzuat ve antlaşmalar 
çerçevesinde yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili mamullerin istihsali ve pazarlamasını 
yapacak tesis ve ortaklıklar gerçekleştirmek. 

15- Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla 
ilgili gerekli girişimlerde bulunmak. 

16- Türk el halılannın taklit edilmemesi ve coğrafi işaretlerinin korunması için 
kamu ve özel kesimle koordineli çalışmalar yapmak. 

17- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü hammadde, yan mamul, mamul ve kimyevi 
maddelerin ithalat, ihracat ve her türlü ticaretini yapmak. 

18- Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara iştigal 
konusu ile ilgili idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak. 

19- Faaliyet konularında ilgili Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak. 

Sümerhalı'nın bu amaç ve faaliyetlerini müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer 
birimleri ile yerine getireceği ve Sümerhah'nın amaç ve konularının YPK kararı ile 
değiştirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Sümerhalı, ilk madde tedariki, iplik üretimi ve halının dokunması süreçlerinde 
kalite kontrolüne önem vererek, Türk el halıcılığının yozlaşmaması için çaba 
göstermektedir. Yün el halısı iplikleri konusundaki "TS 626 İlmeklik Yün Halı İplikleri 
(El Dokusu Halılar için)" standardı ve el halıları için "TS 43 El Dokusu Türk Halılan" 
standardının, "mecburi uygulama" dan kaldırılarak, "ihtiyari uygulama" ya konulması, 
piyasada haksız rekabete neden olduğundan, kaliteli el halısı ipliği ve el halısı üretimine 
özen gösteren Sümerhalı da söz konusu uygulamadan olumsuz yönde etkilenmektedir. El 
halısı piyasasında haksız rekabetin önlenmesi için yukanda belirtilen standartların tekrar 
"mecburi uygulama"ya konulması için girişimler sürdürülmektedir. 

Faaliyetlerini İsparta Halı Fabrikası ve Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ile 
sürdüren Sümerhah'nın son beş yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Teşekkül'ün ana faaliyet konusu el halıcılığı olup, merkezi Ankara'dadır. Teşekkül 
faaliyetlerini, İsparta Halı Fabrikası ve Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ile 
yürütmektedir. 

El halıcılığı üretim faaliyetleri, Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve İsparta 
Halı Fabrikası'na bağlı, toplam 18 adet halıcılık bölge şefliği ile söz konusu bölge 
müdürlüğü ve fabrikanın merkezlerindeki birimlerce yürütülmekte iken, bölge birimleri 
sayısının azaltılmasına yönelik YDK önerisi de dikkate alınarak, üretim potansiyelinden 
daha etkin bir biçimde yararlanabilmek amacıyla faaliyetlerin daha düzenli olarak 
yürütülebilmesi için, 2003 yılında bölge şefliği sayısı önce 8'e , 2005 yılında da Bursa 
Halıcılık Bölge Şefliğinin beklenen etkinliği gösterememesi nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 
13.07.2005 tarih ve 17/364 sayılı karanyla kapatılarak 7'ye düşürülmüştür. 

Kuruluş, ipek Hereke halıları dışındaki el halısı ve kilimlerin tümünü, ipliğini 
kendi üretiminden vermek suretiyle bünye dışındaki çeşitli kuruluşlara ait atölyeler (Milli 
Eğitim, İl Özel İdare vb.) ile bireysel dokuyucular veya amiller vasıtasıyla kırsal alandaki 
yöre halkına dokutturmaktadır. Ürünler Kuruluşun İsparta fabrikasında yıkama işlemini 
müteakip kurutulup kırkılmakta ve bu ürünlerin tümü kalite kontrolünden geçirilerek 
gerektiğinde onarım işlerine tabi tutulmaktadır. 

Kuruluşun İsparta Halı Fabrikası'na bağlı halıcılık bölgelerinde bireysel 
dokuyuculann sayılarının azalmasına karşın hâlâ bütünüyle atölye dokumacılığına 
geçilememesi, hatalı halı oranının düşürülmesini engelleyen önemli bir etken niteliğindedir. 
Piyasada düşük kalitede el halılarının yaygın, olmasına karşılık, Teşekkül'ün üretimini Türk 
standartlarını göz önünde tutarak sürdürmesi ve kendi geliştirdiği el halısı kalite kontrol 
sistemine göre ürünlerini kalite sınıflarına ayırması üstünlük sağlamaktadır. 

Sümerhah'nın pazarlama politikası, esas itibariyle, İsparta Halı Fabrikası, bu 
fabrikaya bağlı Ankara'da Kızılay ve Yıldız mağazaları ile mağazaya dönüştürülen 
Ankara-Gölbaşı Tesisi'ndeki depoda gerçekleştirilen satışların yanı sıra satış bayilerine 
dayanmaktadır. Bayii sayısı, 2003 yılında 8 iken, 2004 yılında 23'e 2005 yılında 27'ye 
2006 yılında da 30'a ulaşmıştır. El halısı ve kilim dışındaki el sanatları ürünleri ile özel 
tasarımlı halı vb. Kuruluşça üretilmemekte olup, sınırlı miktarlarda piyasadan temin 
edilerek, konsinye esasına göre satılmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesiyle, Çin Halk Cumhuriyeti 
başta olmak üzere ihracatçı ülkelerden yapılan düşük kaliteli, düşük fiyatlı ve taklit el 
halısı ithalatında görülen artış, Şirket'in pazar payını olumsuz yönde etkilemektedir. 
İthalatta karşılaşılan sorunlar karşısında, Gümrük Müsteşarlığınca İsparta'da kurulan Halı 
İhtisas Gümrüğü,belli kıymetlerin altındaki halı ve kilim ithalatında gözetim uygulaması 
başlatarak, ekspertiz konusunda da zaman zaman Şirket'ten destek almaktadır. 

Teşekkül'ün 2005 yılı sonunda 36.780 m 2 olan el halısı stokları, 2006 yılı faaliyet 
döneminde 2.856 m 2 artışla 39.636 m 2 'ye yükselirken, el halısı üretimi ise % 6 oranında 
azalışla 21.607 m 2 'ye gerilemiştir. 

Öte yandan, Sümerhah'nın 2005 yılına göre brüt satış hasılatı, % 28 oranında 
küçülerek 5.028 Bin YTL'ye düşmüş, buna paralel olarak brüt satış tutanmn % 77'sini 
oluşturan el halısı satışlarının miktarı da % 27 oranında azalarak 13.250 m 2 ye inmiştir. 

Ancak, el dokuması halıların satışlarının artırılması, öncelikle fiyatlarının ve 
dolayısıyla maliyetlerinin rekabet edilebilecek düzeylere düşürülebilmesi için 
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işletmeciliğe yönelik bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, daha önceki 
yıllarda Sümerhalı'ya ilişkin YDK raporlarında yer alan, 'Genel Yönetim Giderleri'nden 
tasarruf sağlanması yoluyla maliyetlerin düşürülebilmesi ve kamu maliyesine yük 
getirmeden üretim faaliyetine devam edebilmesi için, Teşekkül merkezinin İsparta'ya 
taşınarak, merkez ile İsparta Halı Fabrikası'ndaki aynı amaca yönelik birimlerde asgari 
sayıda personel istihdam edilmek suretiyle etkin bir çalışma yapısının oluşturulması 
konusundaki öneri, Teşekkül Yönetim Kurulunca alınan 20.02.2004 tarih ve 10/328 sayılı 
karar ile uygun görülerek gereği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 10.05.2004 tarihinde 
gönderilmiş ise de, aradan gecen uzunca bir süreye rağmen bu konuda henüz bir karar 
alınamadığı görülmüştür. 

Öte yandan, konuyla ilgili olarak bir önceki yıl YDK raporunda yer alan öneriye 
verilen cevapta yeni statülerinin Enstitü olarak belirlenmesi halinde, halıcılık sektöründe 
düzenleme, gözetleme ve koordinasyon görevinin üstlenileceği dikkate alınarak Enstitü 
merkezinin Ankara olmasının daha doğru olacağı, KİT statülerinin devam etmesi halinde 
ise, İsparta'ya taşınılmasında yarar bulunulduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca TBMM KİT Komisyonu'nun 15.12.2004 tarihli toplantısında alınan; 
"Kurumun yıllardan beri sürekli zarar eden bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kamu 
yaran niteliğini kaybetmesi dolayısıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Türk 
halıcılık kültürünü koruyup geliştirmesine hizmet edecek Halıcılık Enstitüsüne 
dönüştürülmesi" yönündeki tavsiye karanna uygun olarak hazırlanan "Türk Halı ve El 
Sanatları Enstitüsü Kanunu Tasarısı Taslağı" Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.09.2007 
tarih ve 3678 sayılı yazısıyla Başbakanlıkça iade edildiği Şirkete bildirilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 08.10.2007 tarih, 2007/58 sayılı karan ile; Sümer 
Halıcılık ve El Sanatlan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI)'nin özelleştirme kapsam 
ve programına alınmasına, Şirket'in satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme 
işlemlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu meyanda Kuruluşun 
Ana Sözleşmesi de 30.11.2007 tarih ve 6948 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

A-Mevzuat: 

Daha önce Sümer Holding A.Ş.'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Şirket, Bakanlar 
Kurulu'nun 25.02.1998 tarih ve 98/10720 sayılı Kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
ilgili bir iktisadi devlet teşekkülü haline dönüştürülmüş ve yeni ana statüsü YPK'nın 
25.05.1998 tarih ve 98/T-23 sayılı Karan ile onaylanmıştır. Ana Statü'nün 23 üncü 
maddesinde yürürlük tarihi olarak Yönetim Kurulu'nun teşkil tarihi esas alınmış olup, 
Yönetim Kurulu atamaları da 30.07.1998 tarih ve 23418 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştır. 

Sermayesinin tamamı Devlete ait olan Teşekkül, yönetim bakımından 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK'ya, denetim yönünden de 3346 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 
72 sayılı KHK kapsamında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine 
tabidir. 

Sümer Halıcılık ve El Sanatları Ticaret A.Ş.'nin 2003 yılı hesap ve işlemlerinin 
görüşüldüğü 15.12.2004 tarihli TBMM KİT Komisyonunda "Kurumun yıllardan beri 
sürekli zarar eden bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kamu yararı niteliğini kaybetmesi 
dolayısıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Türk halıcılık kültürünü koruyup 
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geliştirilmesine hizmet edecek Halıcılık Enstitüsüne dönüştürülmesi" yönündeki tavsiye 
kararını takiben, çalışmalara hız verilerek ilgili kuruluşun Türk el halısı ve el sanatlarıyla 
ilgili olarak kamuda yürütülen faaliyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak üzere 
Sümerhah'nın "Türk El Sanatları Enstitüsü" adı altında bir Enstitüye dönüştürülmesine 
ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 

Anılan tavsiye kararına uygun olarak hazırlanan "Türk Halı ve El Sanatları 
Enstitüsü Kanunu Tasarısı Taslağı" Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.09.2007 tarih ve 
3678 sayılı yazısıyla Başbakanlıkça iade edildiği Şirkete bildirilmiştir. 

B-Teşkilat: 

Ana Sözleşmenin 5 inci maddesinde; Teşekkülün organları Yönetim Kurulu ve 
Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 

Teşekkül, 2006 yılı faaliyetlerini; Ankara Merkez teşkilatı, İsparta Halı Fabrikası 
ve Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ile İsparta Halı Fabrikası ve Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğüne bağlı bölge şeflikleri ve atölyelerde gerçekleştirmiştir. 

Kuruluşun organizasyon yapısı, 30.05.2003 tarih 19/299 sayılı Teşekkül Yönetim 
Kurulu kararı ile yeniden belirlenerek 13.07.2005 tarih ve 17/364 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile Sümer Holding A.Ş. Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi sahası içinde tahsis 
edilen binada faaliyetini sürdüren Bursa Bölge Şefliğinin, üretim potansiyelinde 
kaydedilen gerileme nedeniyle kapatılarak, Kula Bölge Şefliği ile birleştirilmesi sonucu, 
kuruluş organizasyon şemasında da gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Böylece 2003 yılında 15 den 8'e indirilen Bölge şefliği sayısı 2006 yılında, İsparta 
Halı Fabrikası Müdürlüğüne bağlı , Kayseri, Kula ve Sandıklı Halıcılık Bölge Şeflikleri 
ile Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğüne bağlı Siirt, Van, Kahramanmaraş ve Erzurum 
Halıcılık Bölge Şeflikleri olmak üzere 7'ye düşürüldüğü görülmüştür. 

Geçmiş yıl denetim raporlarında yer alan, "genel yönetim giderlerinden tasarruf 
sağlanması yoluyla maliyetlerin düşürülebilmesi için, Teşekkül merkezinin İsparta'ya 
taşınarak, merkez ile İsparta Halı Fabrikası'ndaki aynı amaca yönelik muhasebe, personel 
vb. birimlerde asgari sayıda istihdam yoluyla etkin bir çalışma yapısının oluşturulması" 
konusundaki öneri, Teşekkül Yönetim Kurulu'nun 20.04.2004 tarih, 10/328 sayılı 
toplantısında ele alınarak, fabrika sahası içindeki ayrı binada faaliyetine devam etmek 
suretiyle Sümer Halı Genel Müdürlüğü'nün İsparta'ya taşınması hususuna oy çokluğu ile 
karar verilmiştir. Söz konusu karar 10.05.2004 tarihinde 97/64 sayılı yazı ile YPK kararı 
alınmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiş ise de, Teşekkül'le ilgili 
Enstitü'ye dönüştürülme gibi alternatif değişikliklerin gündeme getirilmiş olması nedeniyle, 
Genel Müdürlüğün İsparta'ya taşınması hususuna gündemdeki önerinin netleşmesinden 
sonra karar verileceği anlaşılmıştır. 

C - Personel durumu : 

Teşekkül'ün 2006 yılı sonu itibariyle toplam personel sayısı, bir önceki yıla göre 
13 kişi azalarak 205'e düşmüştür. Ortalama personel sayısı ise, 2005 yılına göre 9 kişi 
azalış ile 215'e gerilemiştir. Bu yıl sonu itibariyle mevcut 205 personelin, 173'ü 
sözleşmeli, 32'si de işçi statüsünde bulunmaktadır. 657 sayılı Kanuna tâbi memur 
statüsünde personel kalmamıştır. 2006 yılında bir önceki döneme göre 50 kişi azalışla 
ortalama olarak 5 taşeron işçisi çalıştırılmıştır. 

Yıl içerisinde 12 kişi sözleşmeli personel olarak açıktan atanmış, 13 personel 
emeklilik, 1 personel başka bir kuruluşa nakil, 1 perosnelin sözleşmesinin Yönetim 
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Kurulu'nun 17.10.2006 tarih ve 22/399 sayılı kararı ile tek taraflı olarak feshedilmesi 
suretiyle 15 sözleşmeli personel teşekkülden ayrılmış, 10 işçi de emekli olmuştur. 

Yıl sonu itibariyle mevcut 173 sözleşmeli personelin; 51'i Genel Müdürlükte, 68'i 
İsparta Halı Fabrikasında, 54'ü Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde, 32 kadrolu işçinin 
tamamı da İsparta Halı Fabrikasında istihdam edilmektedir. 

Şirket'in personel ihtiyacı her yıl Resmi Gazete yayımlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti 
hakkındaki Bakanlar Kurulu eki kararda yer alan esaslara göre tespit edilerek atama izni 
alınmaktadır. 

Teşebbüste bilimsel esaslara dayalı norm kadro düzenlemeleri yapılmadığından 
personel ihtiyacı ve program kadroları da gerçekçi bir şekilde belirlenememektedir. 

III. MALİ BÜNYE : 

Teşekkül'ün faaliyette bulunduğu el halıcılığı sektörünün, emek yoğun sektör 
olması ve rekabet ortamında oluşan fiyatlara karşılık üretim maliyetlerinin yüksek çıkması 
nedeniyle giderek artan biçimde işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme 
sermayesinin ise sürekli olarak sermaye artışı ve ödenmemiş sermayenin ödenmesi 
suretiyle karşılanmakta olduğu görülmektedir. 

1997 yılında öz kaynaklarının tamamını yitiren, 1998 yılından itibaren de İDT 
olarak yeniden yapılandırılan kuruluşun finansman ihtiyacı sermaye ödemeleri ile 
karşılanmaktadır. 

Kuruluşun faaliyet zararı, 2005 yılında 4.471 bin YTL iken, 2006 yılında net satış 
hasılatının önceki yıla göre % 28 oranında azalmasıyla birlikte satış maliyetlerinin de % 38 
oranında düşmesi buna karşılık faaliyet giderlerinin % 2 oranında yükselmesi neticesinde 
faaliyet sonucu 3.650 bin YTL zararla kapanmıştır. Görüldüğü gibi 2006 yılı faaliyet 
zararında, önceki yıla göre % 18 oranında azalma meydana gelmiştir. 

Sümerhalı A.Ş.'nin kullandığı yabancı kaynaklar ise; 2005 yılına nazaran % 24 
oranında artarak 2.210.184 YTL, öz kaynaklar % 9 oranında azalarak 26.067.125 YTL 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Şirket varlıklarının % 60'ı dönen, % 40'ı da duran varlıklardan 
oluşurken, kaynaklarının % 8'ini yabancı, % 92'sini de öz kaynaklar teşkil etmiştir. 

Şirket'in zarardan kurtularak kâra geçebilmesi için başta faaliyet giderleri olmak 
üzere maliyetleri düşürücü ve satışları arttırıcı önlemleri alması zorunlu görülmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

A- Alımlar : 

Bu yıl tamamı iç alım olmak üzere 635.466 YTL'lik alım gerçekleştirilmiş olup, 
faaliyet döneminde 2005 yılına göre % 52 oranında bir küçülme meydana gelmiştir. Bu 
durum büyük ölçeklerde bir önceki döneme nazaran halı üretiminde gözlenen gerilemeden 
kaynaklanmıştır. Alımların büyük dilimini 288.465 YTL ile işletme malzemeleri, 243.134 
YTL ile de işletme malzemeleri oluşturmuştur. 

2006 yılı alımlarının % 54'ü Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne, % 44'ü İsparta Halı 
Fabrikasına ait olurken, geri kalan % 2 oranındaki dilimini de Genel Müdürlük alımları 
teşkil etmiştir. 

Teşekkülün 2006 yılı alımları, program hedefinin % 30 oranında gerisinde 
kalmıştır. 
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B- Üretim ve maliyetler : 

Şirket 2006 yılında toplam 22.966 m 2 (4.036.670 bin düğüm) el halısı üretimi 
programlanmasına karşın, gerçekleşmesi 21.607 m 2 düzeyinde kalmıştır. Bu suretle gerek 
2005 yılına gerekse program hedefine göre % 6 oranında bir küçülme meydana gelmiştir. 

Halı üretiminin 5.446 m2'si fason üretim, geri kalan 16.160 m2'lik büyük bölümü de 
Şirket'in kendi üretimi olarak sağlanmıştır. Toplam halı üretiminin metrekare olarak % 57'si 
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde, % 43'ü de İsparta Halı Fabrikası birimlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu yıl da programlanmadığından kilim üretimi yapılmamıştır. 

Şirket genelinde yıl sonu itibariyle toplam 5.909 adet dokuma tezgahı bulunmasına 
karşılık faal tezgah sayısı kurulu tezgah sayısı 2.579 düzeyinde, faal tezgah sayısı da 1.635 
rakamında kalmıştır. Söz konusu tezgahların 1.367 adetinin mülkiyeti Kaymakamlıklar ve 
SYD vakıflarına ait bulunmaktadır. 

Yün el halısı ipliği ve pamuk üretimi ile fason el halısı yıkama-kırkım işlemleri 
İsparta Halı Fabrikası'nca gerçekleştirilmektedir. 

Sümerhalı, üretim faaliyetlerini yalnız el halısı ve kilim dokuma konusuyla 
uğraşan Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü ve el halısı ve kilim dokumanın yanı sıra, 
Teşekkül'ün el halısı üretimi için gereken ştrayhgarn yün iplikleri ile çok katlı- bükülü 
pamuk ipliklerini üreten ve dokunan el halılarının bitim (apre) işlemlerini yapan İsparta 
Halı Fabrikası ile Ankara'daki Genel Müdürlük birimiyle yürütmektedir. 

Desen-Arşiv Müdürlüğü ile Kalite Kontrol Müdürlüğü, çalışma konularının gereği 
olarak faaliyetlerini İsparta Halı Fabrikası'na bağlı olarak sürdürmekte iken yukarıda da 
belirtildiği üzere desen hazırlama işi, 2005 yılında Genel Müdürlük bünyesindeki 
Geleneksel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürlüğü'nün görevlerine ilave edilerek söz 
konusu müdürlüklerden Desen-Arşiv Müdürlüğü şefliğe dönüştürülmüştür. 

İpek Hereke halılarının dışındaki Teşekkül'ce üretilen bütün el halıları ve kilimler, 
İsparta Halı Fabrikası'nca yıkanıp kırkılmakta ve ürünlerin tümü Kalite Kontrol 
Müdürlüğü'nce kalite kontrol işlemine tabi tutulmaktadır. 

El halısı üretimi, öteden beri bu alanda faaliyet gösteren İsparta Halı Fabrikası'na 
bağlı birimlerce, daha çok bireysel dokuyucular ile sözleşme yapılarak, bu konuda daha sonra 
çalışmaya başlayan Diyarbakır Halıcılık Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce kontrollü ve 
dolayısıyla kaliteli üretimi sağlamak için atölye açmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdamın geliştirilmesi gibi hedeflere 
yönelik çalışmaları da sürdüren Sümerhah'nın KİT statüsü ile de kârlılık ve verimlilik 
ilkesine göre çalışması gerektiğinden, Teşekkül'ün mevcut teşkilatı ve faaliyet hacmiyle 
sürekli olarak kaynak tüketir durumda olduğu göz önünde tutularak; halıcılık bölge 
müdürlüklerinin ve şefliklerinin sayısının azaltılması ve "verimsiz, üretim kapasitesi 
düşük, çok sayıda atölye açılması yerine, verimli, daha büyük kapasiteli ve kaliteli halı 
üretimini sağlayabilen daha az sayıda atölye açılması" hususuna tam olarak uyulması 
gerektiği önceki YDK raporlarında vurgulanmış olup, YDK önerisi doğrultusunda, bölge 
müdürlükleri ve şefliklerinin tümünün unvanı önce "halı üretim şefliği"ne daha sonra 
"halı bölge şefliği"ne dönüştürülmek suretiyle, üretim potansiyelinden daha etkin bir 
biçimde yararlanılabilmesi için, halıcılık bölge şefliklerinin sayısı azaltılmıştır. 

Teşekkülün el halısı birim üretim maliyetinin düşürebilmesini teminen; öncelikle 
"verimsiz üretim kapasiteleri düşük çok sayıda atölye açılması yerine,verimli daha büyük 
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kapasiteli ve kaliteli halı üretimini sağlayabilen daha az sayıda atölye açılması" yönünde 
başlatılan uygulamanın sürdürülmesinde gerek ve yarar görülmektedir. 

C-Pazarlama : 

Şirket'in 2006 yılı satış hasılatı 2005 yılma göre % 27 oranında 1.906.465 YTL azalarak 
5.027.815 YTL'ye inmiştir. Bu yıl toplam satış hasılatının % 78'i kendi tezgahlarında üretip 
sattığı el halısı,% 20'sini fason halı üretimi geri kalanını da iplik ve diğerleri teşkil etmiştir. 

Satış hasılatının en büyük dilimini oluşturan el halısı satışların da bir önceki 
döneme nazaran % 32 oranında küçülme gözlenirken, fason halıda % 2 oranında azalma 
meydana gelmiştir. Yün ipliği satışlarında ise küçülme % 65 oranına kadar inmiştir. 

Kuruluşun genel pazarlama stratejisi kendi mağazalarının yanı sıra bayilikler 
verilerek yurt dışına dolaylı ihracatla halıların satışına dayanmaktır. Bu anlamda Türkiye 
genelinde bayi sayısı 2006 yılı sonu itibariyle 29'a ulaşmıştır.Satışların artırılması ve 
stokta ürün bekletilmemesi amacıyla üretim merkezlerinde satış birimleri oluşturma 
(depodan satış) suretiyle satışların artırılmasına çalışılmaktadır. 

2005 yılında, yün ipliği satışı da bir önceki yıla göre % 41 oranında artış ile 24 
tona yükselmiştir. Pamuk ipliği satışı ise yaklaşık % 50 oranında azalmış olup 1 ton 
düzeyindedir. Ancak, söz konusu ürünlerin genel satış tutarı içindeki payı çok düşüktür. 
Teşekkül'ün en önemli nihai mamulü olan Teşekkülce üretilen el halısı-kilim satış miktarı 
bir önceki yıla göre % 59,3 oranında azalarak 20.922 m 2 'ye düşerken, piyasadan temin 
edilen el halıları satışı da aynı paralelde % 73,9 oranında azalış ile 291 m 2 'ye düşmüştür. 

Bu yıl da satışların tamamına yakın bölümü yurt içine yapılırken, 56.953 YTL 
karşılığında 115 m 2 el halısı ihraç edilmiştir. Teşekkül'ün satışlarında ipek halılarda 
10 m2, diğer el halısı ve kilimlerde ise 50 m 2 ve daha fazla miktarlarda satışlar toptan satış 
olarak nitelendirilmekte, halı ticareti yapan ya da Teşekkül ile olumlu ilişkilerde bulunan 
toptancı firmalara yapılan satışlar da miktara bakılmaksızın toptan olarak kabul 
edilmektedir. 

Teşekkül'ün ürün satışları, esas olarak, İsparta Halı Fabrikası'nda ve toptan olarak 
gerçekleştirilmekte; ayrıca, Ankara Satış Mağazası'nda ve 2000 yılında satış birimi olarak 
yeniden düzenlenen Gölbaşı Tesisi'nde perakende satışlar yapılmakta ve imzalanan 
sözleşmeler çerçevesinde, bazı firmalarca, konsinye esasına göre Teşekkül'ün halılarının 
satışı sağlanmaktadır. 

El halısı sektöründe faaliyette bulunan bir kısım firmaların, kaliteyi düşürme 
pahasına maliyetleri küçültmesi, dolayısıyla kuruluş aleyhine var olan haksız rekabeti 
daha da artırmasının yanı sıra, özellikle gümrük birliğine girilmesinden sonra artan, başta 
Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere yurt dışından yapılan düşük kaliteli ve düşük fiyatlı 
taklit ithal halıların varlığı, Şirket ürünlerinin pazar payını büyük ölçüde etkilemiştir. 

Teşekkülün 2005 yılından sarkan el halısı stokları 36.780 m 2 düzeyinde iken 2006 
yılından devreden stok miktarı % 8 oranında artarak 39.636 m 2 'ye çıkmıştır. Üretimin 
önemli boyutlarda düşmesine karşın stok miktarındaki bu artış, halı pazarlaması ve 
satışlarında Şirket'in, ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunun başka bir göstergesini 
teşkil etmektedir. 
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V. YATIRIMLAR : 

Şirket'in 2006 yılı yatınm programı; 07.01.2006 tarih, 26046 mükener sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 17.11.2005 gün, 2005/9486 sayılı 
"2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı 
Eki"nde toplam 900 bin YTL ödenekle yer almasına karşın, yıl ortasında gerçekleşme 
tahminleri dikkate alınarak yapılan revize çalışmaları sonunda söz konusu yatırım 
ödeneği, 200 bin YTL'si İdame Yenileme niteliğinde projelere, gerisi de bilgi sayar 
yatırımlara ait olmak üzere toplam 220 bin YTL'ye düşürülmüştür. 

Bu ödeneğin % 91 oranında en büyük dilimini İdame ve Yenileme Yatırımları 
teşkil etmiş ve yıl içerisinde harcaması 4,22 bin YTL düzeyinde kalmıştır. İdame ve 
Yenileme Yatınmları için herhangi bir harcamanın yapılmadığı, sadece bazı bilgisayar 
alımlarıyla sınırlı bu harcamayla 2006 yılı yatırım ödeneğinin nakdi ve fiziki bazda 
gerçekleşmesi % 1,9 oranında tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

VI. ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporun ilgili bölümlerinde 
yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sümerhalı)'nın 2006 yılı 
bilançosu ve 6.111.321,56 Yeni Türk Lirası zararla kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki Dönem 

YTL 

Cari Dönem 
YTL 

1-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazır değerler 810.753,42 417.893,20 

B-Menkul kıymetler 52.655,12 

1 -Menkul kıymetleri değer düş.karş. (-) 

C-Ticari alacaklar 5.241.595,22 3.937.796,17 4.863.000,00 3.566.095,73 

1 - Alacak senetleri reeskont. (-) 
2-Şüpheli ticari alacak.karşılıkları(-) 1.303.799,05 1.296.905,00 

D-Diğer alacaklar 34.567,11 17.806,28 23.455,00 6.693,94 

1-Alacak senetleri reeskont (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 16.671,00 16.671,00 

E-Stoklar 11.726.817,73 12.998.167,72 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 
F-Yıllara yayg.inşaat ve onan mal. 

G-Gelecek ay.ait gid.ve gel.tah. 121.194,70 142.101,33 

H-Diğer dönen varlıklar 55.327,82 62.495,69 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 16.722.351,24 17.193.447,61 

II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 1.857,91 1.857,91 

1-Alacak senetleri reeskont (-) 
2-Şüpheli ticari alacak karşılığı.(-) 

B-Diğer alacaklar 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 
2-Baglı menkul kıymetler değ.düş.kar(-) 

3-İştirakler 

4-İştirakler sermaye taahhüt.(-) 
5-İştiraklerdeki ser.pay.değ.düş.karş.(-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

D-Maddi duran varlıklar 13.565.668,32 11.077.018,12 

1 -Maddi duran varlıklar 23.615.739,13 21.106.124,90 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 10.050.070,81 10.029.106,79 

3-Yapılmak.olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan dur.varlıklar 12.606,53 4.797,99 

1 -Maddi olmayan duran varlık. (Brüt) 217.137,84 217.137,84 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 204.531,31 212.339,85 

3-Yapılmak.olan yatırımlar 
F-Özel tükenmeye tabi varlıklar (Brüt) 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

2-Birikmiş tüken.paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gel.Yillara ait gider ve gelir tahakkukl. 

H-Diğer duran varlıklar 187,00 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 
VARLIKLAR (AKTİF) TOPLAMİ 

13.580.132,76 11.083.861,01 DURAN VARLIKLAR TOPLAMİ 
VARLIKLAR (AKTİF) TOPLAMİ 30.302.484,0C 28.277.308,62 
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Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki Dönem Cari Dönem 

Pasif( Kaynaklar) YTL YTL 

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAK. 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 155.400,48 30.582,19 

C-Diğcr borçlar 150.644,95 119.390,24 

D-Alınan avanslar 56.496,74 120.034,59 

E-Yıllara yayg.ins.vc ona.hak edişleri 

F-Ödenecek vergi vc diğer yüküm. 995.337,97 568.926,62 

G-Borç ve gider karşılıklan 234.889,65 39.254,33 

1-Dönem kan vergi.diğ.yas.yük.karsl. 

2-Dön.Karının pes.öd.verg.dig.yük(-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 234.889,65 39.254,00 

H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tahak. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 24.015,60 30.151,05 

KİSA VADELİ YAB. KAY.TOP. 1.616.785,39 908.339,02 

II-UZUN VADELİ YABAN. KAY. 
A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar 1.097.280,67 

D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 163.863,65 204.563,65 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 163.863,65 

F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

II-UZUN VAD.YAB.KAY.TOP. 163.863,65 1.301.844,32 

I1I-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 75.725.317,22 37.199.848,63 

1 -Sermaye 37.212.438,00 50.000.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 5.512.589,37 12.800.151,37 

3-Sermaye düzeltme olumlu farkları 44.025.468,59 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışı 1.843.388,12 

4-İştirakler yeniden değerleme artışı 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 901.130,84 102,40 

1-Yasal yedekler 857.479,25 96,94 

2-Statü yedekleri 32.146,15 0,08 

3-Olağanüstü yedekler 11.505,44 5,38 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 
D-Geçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıl zararlan (-) (43.827.461,11) (5.021.504,19) 

F-Dönem net zararı veya kan (6.120.540,11) (6.111.321,56) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMİ 28.521.834,96 26.067.125,28 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 30.302.484,00 28.277.308,62 
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Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Önceki dönem Cari Dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 

A-Brüt satışlar 6.934.279,07 5.027.814,69 

B - Satış indirimleri ( - ) - -

C - Net satışlar 6.934.279,07 5.027.814,69 

D - Satışların maliyeti ( - ) 7.419.946,54 4.619.309,62 

- Brüt satış karı veya zaran (485.667,47) 408.505,07 

E -Faaliyet giderleri ( - ) 3.985.331,00 4.058.673,37 

- Faaliyet kan veya zararı (4.470.998,95) (3.650.168,30) 

F- Diğer faal.olağan gel.vc kar. 427.751,20 335.648,97 

G -Diğer faal.olağan gid.ve zar.( - ) 73.217,84 43.732,89 

H- Finansman giderleri ( - ) 82.856,00 • 

- Olağan kar veya zarar (4.199.322,02) (3.358.252,22) 

1- Olağan dışı gelir ve karlar 548.743,59 156.141,55 

J - Olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 2.469.961,67 2.909.210,89 

- Dönem karı veya zararı (6.120.540,11) (6.111.321,56) 

K-Dön.kan vergi vc diğ.yas.yük.kar.(-) - -

- Dönem net kan veya zaran (6.120.540,11) (6.111.321,56) 
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SAYI: 62 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE 
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞFNIN 2005 YILINA AİT 

HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 
2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" 
gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 19/06/2008 
tarihli 30'uncu birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu 
denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan 
önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri 
tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 
Ülkelerin sanayi ve ekonomik yapılarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. Bu işletmeler gerek imalat ve hizmet sektöründe, 
gerekse istihdam ve yatırımlarda taşıdıkları önem nedeniyle ekonominin temel 
unsurlarından biri olmuşlardır. 

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kamu sektörü veya büyük ölçekli özel sektör 
işletmelerinin istihdam artışına önemli bir katkı sağlamaları beklenmediğinden ve yeni iş 
sahalarının küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından yaratılacağı düşünüldüğünden; 
özellikle kalkınmanın temel unsuru olan ve sanayi kesiminde önemli bir potansiyele sahip 
bu işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi tüm ülkeler tarafından benimsenmiştir. 

Sanayisi gelişmiş ülkelerde imalat sektöründe faaliyet gösteren büyük işletmeler 
uzmanlık isteyen her alanda üretim yapmamakta, uzmanlık gerektiren parçaları yan 
sanayiden sağlayarak üretim maliyetlerini düşürmekte ve dolayısıyla rekabet güçlerini 
artırmaktadırlar. Bu oluşumda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin konumu önem 
kazanmakta olup, bu anlamda KOBİ'ler büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez 
destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak ön plana çıkmaktadırlar. 

Aslında, uluslararası rekabet gücü de büyük işletmeler ile küçük işletmeler arası 
sağlanacak entegrasyona bağlıdır. Bunların yapısı, ülke ekonomisi ve sanayinin geleceği 
açısından da önem arz etmektedir. 

KOBİ'ler çok yönlü olmaları, değişen ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere 
kolayca uyum sağlamaları ve atıl kapasite oranını en aza indirmeleri nedeniyle serbest 
piyasa ekonomisi içinde avantajlı durumda olmaktadırlar. 

KOBİ Merin ortak özelliği, büyük sanayi işletmelerine göre daha yoğun emekle 
çalışır olmaları nedeniyle istihdam yaratmaları; çok amaçlı makine donanımı ile çalışır 
olmaları; basit üretim teknikleri ve düşük nitelikli işgücü kullanmaları nedeniyle ucuz 
üretim yapmaları olmaktadır. 
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Ayrıca KOBİ'ler bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlayıcı, gelir dağılımını 
düzenleyici rol üstlenmeleri, ferdi tasarrufları teşvik edici, yönlendirici ve ekonomiyi 
hareketlendirici işlevleri nedeniyle politik ve sosyal yaşamda bir denge ve istikrar unsuru 
olmaktadır. 

Büyük şirketlere göre KOBİ'ler ekonomi de meydana gelen değişikliklere uyum 
sağlamakta daha esnek bir yapıda olduklarından ekonomik ve sosyal yaşamın temel 
istikrar unsurlarından biri olarak Dünya genelinde KOBİ'lerin önemi daha da artmıştır. 

Dünya çapında rekabet edebilecek firmaların korunup güçlendirilmesi ile Dünya 
piyasalarında satılabilecek yeni ve ileri teknolojiye dayalı üretim yapma anlayışı, 
günümüz ekonomi anlayışına damgasını vurmuştur. Üretim, yatınm ve istihdam artışını 
beraberinde getiren bu anlayış, ekonomik kalkınma ve büyümenin de sürekliliğini 
sağlamaktadır. 

Dünya genelinde özellikle 1980'li yıllardan itibaren artarak devam eden 
globalleşme ve fınansal liberalizasyon sürecinde değişen koşullara ve yeniliklere hızla 
uyum sağlayabilen şirketlerin önemi artmıştır. 

Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin de en dinamik ve sürekli 
unsurları olan KOBİ'ler, Türk özel sektörünün dinamizmini en iyi şekilde temsil eden 
işletmelerdir. Bu kesimin geliştirilmesi ve desteklenmesi, ülkeye teknoloji transferinin 
sağlanması ve üretimin artması anlamına gelmektedir. Özellikle yeni teknolojilerin ülke 
geneline yayılmasında ve üretim kalitesinin artmasında bu işletmelerin payı büyük 
olmaktadır. 

KOSGEB'in 2001-2005 yıllan çalışmalarına ait toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 
12.04.1990 tarih ve 3624 sayılı Kanun'la kurulmuştur. Söz konusu Kanuna göre 
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde 
özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Sonradan 3624 sayılı Kanun 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanun ile 
değiştirilerek, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 
oluşturulmasını ve fonun kaynaklarını düzenleyen 15 ve 16 nci maddeler yürürlükten 
kaldırılmıştır. Başkanlığın bütçesinin Fon gelirlerinden oluşacağını düzenleyen 14 üncü 
madde de fon kaldırıldığı için yeniden düzenlenmiştir. 

3624 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinde KOSGEB'in kuruluş amacı "Ülkenin 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, 
sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek" olarak 
belirlenmiştir. 

KOSGEB'in 3624 sayılı Kanun gereği olarak görevleri; bilgi ve teknoloji temini, 
müteşebbisliğin geliştirilmesi ve teşviki, kalite temini, yan sanayi ilişkilerinin 
güçlendirilmesi ve eğitim olmak üzere toplam beş ana grupta toplanmaktadır. 

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli sanayicilere destek ve hizmet sunumu 
gerçekleştirmektedir. Destek kapsamında; Eğitim, İstihdam, Araştırma-Geliştirme, 
Bilgisayar Yazılım, Bilgi Temini (KOBİ-Net), KOBİ İş Gezileri, Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar 
Katılımları, Ortak Kullanım Laboratuvarı/Atölye, Küçük Sanayi Sitesi Altyapı ve Üstyapı 
Proje Destekleri verilmektedir. Hizmet kapsamında ise; danışmanlık, eğitim, laboratuar ve 
bilgilendirme hizmetleri sunulmaktadır. 

KOBİ'lere 2005 yılında sağlanan desteklerin tutarı 93,4 milyon YTL olup, bunun 
% 59'u oranında 55,5 milyon YTL'si geri ödemeli, % 41'i oranında 37,9 milyon YTL'si 
ise geri ödemesiz desteklere aittir. Geri ödemeleri desteklerin ülke ekonomisine sağladığı 
faydanın ölçümü için somut göstergeler bulunabilmesine karşılık geri ödemesiz destekler 
için benzeri bir ölçüm yapmak mümkün olmamaktadır. 

Bu soruna çözüm amacıyla başlatılan Stratejik Yol Haritası uygulamasında bazı 
sorunlar yaşanmaktadır. Bunların en önemlisi küçük işletmelerin bunu hazırlamada 
zorlanması ve KOSGEB personelinden faydalanma yolunu seçmeleri olmaktadır. Bu 
konuda yaşanan diğer bir sorun ise piyasa koşullarında en çok etkilenen KOBİ'lerin 
değişken ve kırılgan bir ekonomide 3 yıllık bir program hazırlayabilmelerinin zorluğu 
olmaktadır. 

KOBİ'lere sağlanan desteklerde esas alınan Stratejik Yol Haritasının ekonomik 
göstergelerin değişimine göre gözden geçirilmesine imkan sağlanması ve sağlanacak 
desteklerde geri ödemesiz desteklerin daha çok AR-GE destekleri ile sınırlı tutularak geri 
dönüşümlü desteklere öncelik tanınması gerekli görülmektedir. 

Aynca toplam olarak sağlanan 93,4 milyon YTL tutanndaki destekler imalat 
sanayindeki üretimlerin tutanna oranlandığında % 1 'den daha az bir oran ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle dağıtılan desteklerin etki analizlerinin yapılması ve bu analizlere göre 
de KOSGEB'in daha odaklı, daha sistematik ve yüksek katma değerli bir destek sistemine 
geçmesi gerekmektedir. 
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KOBİ'lere fınansal, teknik ve eğitim desteği vermekle görevli olan ve bir kamu 
hizmeti veren bir kuruluş olan KOSGEB'in üstlendiği yasal görevleri etkili ve evrimli bir 
şekilde yerine getirebilmesi için, öncelikle istikrarlı bir personel politikasını oluşturması; 
sürekli ve yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulması ayrıca KOBİ'lerde istihdamı artıran, 
onların üretim kalitesini yeterli kılacak olan ve yurtiçinde ya da yurt dışında rekabet 
gücünü sağlayacak desteklere öncelik verilmesi gerekli görülmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

3624 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde kuruluşun organları Genel Kurul, İcra 
Komitesi ve Başkanlık olarak belirlenmiştir. 

KOSGEB'in Merkez ve taşra teşkilatı bulunmaktadır.Kuruluş'un ana ve yardımcı 
hizmet birimleri ise 1998 yılında uygulamaya konulan Değişim Mühendisliği Projesi'ne 
göre Süreç Grupları, Enstitüler, Merkezler ve destek hizmet birimleri olarak belirlenmiştir. 

KOSGEB'in taşra teşkilatı olarak İşletmeleri Geliştirme Merkez Müdürlükleri 
(İGEM), Teknoloji Geliştirme Müdürlükleri (TEKMER) Laboratuvar Müdürlükleri ile 
Girişimciliği Geliştirme Merkezi, Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi, Pazar Araştırma 
ve İhracatı Geliştirme Merkezi, Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, ABM 
Merkez Müdürlüğü, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Finansman Merkez Müdürlükleri 
görev yapmaktadırlar. 

Bu oluşumla, Kuruluş bünyesinde Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürüten 
7 Merkez Müdürlüğü, 25 İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, 10 Laboratuvar 
Müdürlüğü ile 20 Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü bulunmaktadır. Öte yandan daha 
önceleri Merkez Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan laboratuvarlar ayrı müdürlükler 
halinde teşkilatlandırılmışlardır. Bu yapılanmayla aynı hizmet binası içinde aynı idari 
yetkiye sahip iki müdür hizmet görmeye başlamıştır. 

Laboratuvar Müdürlükleri'ne kendi ihtisas görevleri yanında İGEM Müdürlükleri'nin 
de yürüttüğü "KOSGEB destekleri konusunda işletmeleri bilgilendirmek, desteklerle ilgili 
başvurulan ilgili KOSGEB birimlerine iletmek" görevi de verilmiştir. 

3624 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde;KOSGEB Genel Kurulu; Başbakanın veya 
görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlığında, Başbakanın görevlendireceği ekonomi 
ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile değişik kamu ve özel 
sektör temsilcilerinden oluşan 39 üyeden oluşmaktadır. 

KOSGEB Genel Kurulunun 1998 ve 1999 yıllarında birer defa toplanabildiği, 2000 
yılında hiç toplanamadığı, 2001 yılında 28.08.2001 tarihinde toplandığı, 2002 ve 2003 
yıllarında Genel Kurul toplantısının yapılmadığı, 2004 yılında ise toplantının 28.9.2004 
tarihinde gerçekleştirildiği 2005 yılında ise Genel Kurulun toplanmadığı tespit edilmiştir. 

Başkanlık faaliyetleri ile ilgili gayrimenkul satışı dışında herhangi bir onay yetkisi 
olmayan yalnızca çalışmalara yönelik önerilerde bulunan Genel Kurulun, çok geniş bir 
katılımla teşkil edilmesi de uygulamada bir yarar sağlamamaktadır. 

3624 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre İcra Komitesi; Sanayi ve Ticaret 
Bakanının Başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, 
Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile İdare 
Başkanından oluşmaktadır. 
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Başkanlığın karar organı olan İcra Komitesi 2005 yılında 6 defa toplanarak 35 
karar almıştır. 

KOSGEB Kuruluş Kanunu'nun 13 üncü maddesine göre, Başkanlığın asli 
personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Yine bu 
maddenin hükmü gereği, emeklilik yönünden isteğe bağlı olarak personelin bir kısmı 
SSK'ya, bir kısmı da Emekli Sandığı'na tabi bulunmaktadır. 

Başkanlık 2005 yılı için norm kadro ve program kadro sayısını 795 kişi olarak 
belirlenmiş olmasına karşılık yıl sonu tarihi itibariyle çalışan sayısı 669 kişi olmuştur. 

KOSGEB'in 2005 yılında personel giderleri 24.196.505 YTL olarak gerçekleşmiştir. 
Bu tutarın 20.334 YTL'si Kuruluş dışındaki İcra Komitesi üyelerinin huzur hakkı tutarına; 
24.176.170 YTL'si ise personele yapılan harcamalar tutarına aittir. Personele yapılan 
harcamalar tutarında önceki yıla göre % 14 oranında 2.980.221 YTL artış olmuştur. Bu fark 
ücret artışıyla sosyal nitelikli harcamalardaki artıştan ileri gelmiştir. 

Personel harcamalarının % 62 oranında 14.848.731 YTL'si esas ücretler tutarına, 
% 23 oranında 5.672.026 YTL'si ek ödemeler tutarına, % 15 oranında 3.490.822 YTL'si 
sosyal amaçlı harcamalar tutarına aittir. 

Sözleşmeli personel için kişi başına yapılan harcamaların tutarı geçen yıla göre % 
20 oranında 536 YTL artışla 3.076 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

III. KURULUŞUN FAALİYETLERİ : 

Kuruluş amacı ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük 
ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve 
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde 
gerçekleştirmektir. 

KOBİ'lerin desteklemesine yönelik stratejilerin yeniden belirlenmesini amaçlayan 
yapısal ve yönetsel değişikliklerle getirilen yeni uygulamada esas olarak KOSGEB Veri 
Tabanında (KVT) yer alan ve/veya Stratejik Yol Haritası (SYH) dolduran KOBİ'lerin 
desteklenmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda olmak üzere; doğru işletmelere doğru 
desteklerin sağlanması, daha kısa sürede daha çok işletmeye ulaşılması, desteklerin 
dağıtılmasında işletmeler arası objektifliğin sağlanması, sektörel kümeleme çalışmalarına 
baz teşkil edecek şekilde ülkedeki sektörel yoğunlaşmaların tespit edilmesi, KOBİ'ler 
hakkında istatistiksel analizlerle anlamlı bilgi üretilmesi, sağlıklı bir izleme ve etkin 
bütçeleme sisteminin oluşturulması için saha tarama çalışması yapılmaktadır. Bu 
çalışmada KOBİ'lerden Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurulması 
istenmekte, anket sonuçlarından elde edilen veriler KOSGEB Veri Tabanına (KVT) 
girilmekte ve işletmelerin bilgileri değerlendirilerek destek veri tabanı oluşturulmaktadır. 

İşletmelerin büyüme ve gelişme ile ilgili beklentilerini stratejik hedefler getirmesi 
ve hedeflere giden yolda atılması gereken adımların belirlemesini sağlamak üzere 2005 
yılında başlanılan Stratejik Yol Haritası (SYH) uygulamasında, anket sonuçlarına göre 
SYH hazırlayabilecek durumda olduğu tespit edilen Yararlanıcılar, Başkanlık tarafından 
hazırlanan Rehbere uygun olarak, söz konusu dokümanı bilgisayar ortamında hazırlanıp 
elektronik olarak Uygulama Birimlerine iletmekte ve bu Birimlerce değerlendirilmektedir. 
Bu dokümanda istenilen bilgiler 8 ana başlık altında toplanmış olup, bunlar işletme ve 
ürün bilgisi, işletmenin hedefleri, piyasa ve talep yapısı, pazarlama planı, üretim sistemi 
geliştirme planı, örgütlenme ve yönetim planı, finansman planı ve verilen bilgiler ve 
hedefler doğrultusunda talep edilen destek programıdır. 
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3 yıllık bir plan kapsamında sağlanacak desteklerin ve bu destekler sonucu 
ulaşılacak hedeflere ilişkin performans göstergelerinin belirlendiği bu uygulama, İşletme 
ile KOSGEB arasında 1-3 yıllık uzun vadeli bir işbirliğinin sağlanması ve hedeflere uygun 
şekilde tespit edilmiş desteklerin verilmesini öngörmektedir. Esas amacının desteklerin 
etkinliğinin somut olarak ölçülmesini sağlayacak mekanizmanın oluşturulması olduğu 
anlaşılan bu uygulamada Onay Komisyonu kararı ile uygun görülen Stratejik Yol Haritası 
kapsamında Yararlanıcılarla Destek Sözleşmeleri imzalanmakta ve KOSGEB destekleri 
verilmektedir. 

KOBİ'lere sağlanan destekler ise KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde toplam 8 
bölüm halinde tanımlanmış olup, hedefleri belinmiş 6 program halinde gruplandırılmıştır. 
Bunlardan İşletme Geliştirme Programı, işletmelerin kurumsallaşmasını ve yurtiçi 
satışlarının arttırılmasını, Ürün Kalite Geliştirme Programı ürün kalitesinin ve üretim 
kapasitesinin arttırılmasını, İhracatı Geliştirme Programı ise ihracatı başlatma, ihracatı 
artırma ve marka oluşturmayı hedeflemektedir. Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programının 
hedefi yeni ürün tasarımı ve üretimi ile teknolojik AR-GE ve ticarileşme, Bölgesel 
Kalkınma Programının hedefi de uygun yatırım alanlan tespit edilerek uygun yatırımlann 
gerçekleştirilmesine yönelik desteklerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır. 

Cari yılda en fazla desteğin Finansman Merkez Müdürlüğü tarafından sağlanan fon 
ve sermaye iştirak yönetimi ile sağlandığı görülmektedir. Söz konusu destek, Başkanlık 
ile T. Halk Bankası ve Vakıflar Bankası arasında imzalanmış olan prokol kapsamında 
aktarılan kaynağın İşletmelere uygun şartlarda nakdi ve gayrinakdi kredi olarak kullandınlmasıyla 
sağlanmıştır. 

2005 yılında sağlanan destekler arasında tutar olarak 2. sırada nitelikli eleman 
desteğinin yer aldığı görülmektedir. Bu amaçla sağlanan destek toplamı 14,2 milyon YTL 
olup, 2004 yılında bu destek tutannın toplam destek tutarına oranı % 8,5 iken 2005 yılında 
bu oranın % 15,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu desteği en fazla sağlayan uygulama birimi 1,3 
milyon YTL ile İstanbul İkitelli İGEM Müdürlüğüdür. Söz konusu destek 18 ay süreyle 
sağlanmakta olup, yürütülen proje başına 18 bin YTL olarak belirlenmiştir. Yapılan 
incelemelerde, bu desteğin sağlanması için işletmeciye getirilen koşulda fakülte veya dört 
yıllık yüksek okul mezunu eleman istihdam etmesi dışında, bu elemanın özel nitelikleri ile 
ilgili hüküm olmaması ve destek süresi bitiminde Uygulama Birimi tarafından 
hazırlanacak raporda bu destekten sağlanan faydayı somut olarak değerlendirebilme 
imkanının zor olması bu desteğe olan talebi artırdığı sonucuna varılmaktadır. 

Toplam tutan 12,5 milyon YTL olan teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinin 
ise 2005 yılında sağlanan destekler içinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 
Bu desteğin en fazla sağlandığı merkez ise İTÜ TEKMER Müdürlüğüdür. Yıl içinde 
toplam 3,8 milyon YTL'lik desteğin sağlandığı Merkezin sorumlu olduğu bölgedeki 
işletmelerin ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşması sonucu ortaya 
çıktığı anlaşılmaktadır. Yapılan incelemelerde, söz konusu Merkezin toplam 40 adet 
işletmeye bu amaçla destek sağladığı görülmüştür. KOBİ'leri yüksek teknoloji ürünlerini 
geliştirmeye ve üretmeye yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan bu desteğin, 
2004 yılında sağlanan toplam desteğe oranı % l'in altında iken 2005 yılında % 13,4'e 
çıkması olumlu bir gelişme olmuştur. 

2005 yılında işletmelere sağlanan destekler arasında diğer önemli bir destek 
konusunun da danışmanlık olduğu görülmektedir. Toplam tutan 5,1 milyon YTL olan bu 
desteğin toplam destek tutanna oranı % 5,4 olup, daha çok İGEM Müdürlükleri tarafından 
sağlanmıştır. 
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Bu desteklerin dışında önem arz eden diğer destekler ise toplam 1,8 milyon YTL ile 
ORTKA, 1,9 milyon YTL ile yeni girişimci desteğidir. Bilgisayar yazılım ve kullanım 
desteğinin 2005 yılındaki toplam tutarı 448 bin YTL olarak gerçekleşmiş ve toplam destek 
tutarına olan oranı % 1 'in altına düşmüştür. 

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği kapsamında olmasına karşılık, eşleştirme ile 
uluslararası toplantı ve organizasyon konularında yıl içinde hiç destek sağlanmadığı, bilgi 
birikiminin tescili anlamına gelen sınai mülkiyet hakları konusundaki desteğin ise 10 bin 
YTL düzeyinde kaldığı görülmüştür. 

2005 yılında KOBİ'lere sağlanan toplam destek tutarı 93,4 milyon YTL olup, 
bunun 37,9 milyon YTL'si geri ödemesiz, 55,5 milyon YTL'si ise geri ödemeli desteklerdir. 
Geri ödemeli desteklerin ülke ekonomisine sağladığı faydanın ölçümü için somut 
göstergeler bulunabilmesine rağmen, geri ödemesiz destekler için benzeri bir ölçümleme 
yapmak çok da mümkün gözükmemektedir. 

Destek harcamaları kapsamında yapılan ödemeler 2005 yılında bir önceki yıla göre 
% 35,2 oranında 50.695.946 YTL azalışla 93.415.073 YTL olmuştur. 

Verilen desteklerin 37.952.565 YTL tutarında geri ödemesiz destek, 55.462.507 
YTL tutarında da geri ödemeli destek harcamalarıdır. Önceki döneme göre geri ödemesiz 
destekler % 44,2 oranında azalırken, geri ödemeli destekler % 4 oranında artmıştır. 

Cari dönemde verilen desteklerin % 40,6'sı geri ödemesiz; % 59,4'ü ise geri 
ödemeli desteklerdir. Söz konusu oranlar önceki dönemde sırasıyla % 63 ve % 37 idi. 
KOSGEB destekleri içinde geri ödemesiz desteklerin oransal olarak azalması desteklerin 
daha verimli ve etkin kullanıldığını gösterse de destek giderlerindeki azalış dikkat 
çekicidir. 

IV. YATIRIMLAR : 

9.11.2005 tarih ve 25695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Yılı Yatırım 
Programında Başkanlığın yatırımları için 17 milyon YTL'si KOSGEB gelirlerinden 
karşılanmak üzere toplam 21,5 milyon YTL ödenek öngörülmüştür. 

2005 yılında Başkanlığın yatırımları için 21,5 milyon YTL yatırım ödeneği 
ayrılmış olmasına karşılık, 8,1 milyon YTL'lik yatınm gerçekleştirilmiştir. 

Bu durumda nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı % 37,8 olarak bulunmaktadır. 
Gerçekleşme oranlannın oldukça düşük çıkmasının nedeni programda olmasına rağmen 
henüz başlanmamış bazı projelerin bulunmasıdır. Bu nedenle, üzerinde çalışılmayan 
projelerin yatırım programından çıkartılması ve daha gerçekçi yatınm programının 
hazırlanması gerekmektedir. 

V. İŞTİRAKLER : 

KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş., Yazılım Destek 
Ticaret A.Ş., KOBİ Girişim Sermayesi A.Ş., ESİM Test Hizmetleri Sanayi A.Ş, Gelişen 
İşletmeler Piyasalar A.Ş. olmak üzere toplam 5 iştiraki bulunmaktadır. 

Daha önce iştirak olan Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.'deki kuruluş hisseleri 
2005 yılında satılmış buna karşılık, İcra Komitesi'nin 19.10.2005 tarih 2005/25 sayılı 
karan ile de, 30.12.2005 tarihinde kurulmuş olan "Gelişen İşletmeler Piyasası A.Ş." iştirak 
edilmiştir. 

KOSGEB'in iştirakte bulunduğu 5 şirketteki sermaye taahhüdü 3.358.650 YTL 
olup bu tutarın % 80'i oranında 2.680.900 YTL'lik kısmı ödenmiştir. 
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VI. ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1-KOSGEB'in Kuruluş Kanun'unun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların 
giderilmesini teminen, Kuruluş'un sürekli ve kesin gelir kaynaklarına kavuşturulması ve 
değişen koşullara uygun diğer düzenlemelerin de yapılabilmesi için başlatılan Kanun 
değişikliği tasarısı taslağı çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması, 

2- KOBİ'lere verilen destek hizmetleriyle ilgili olarak, 

-Nitelikli eleman desteği sağlamada gerekli olan koşulların yeniden belirlenerek, 
işletmelerin konusunda uzmanlaşmış ve birikiminden faydalanabilecekleri eleman istihdam 
etmesi halinde bu desteğin sağlanması, 

-KOBİ'lere sağlanan desteklerde esas alman Stratejik Yol Haritası'nın ekonomik 
göstergelerin değişimine göre yeniden gözden geçirilmesine imkan sağlanması ve 
sağlanacak desteklerde geri ödemesiz desteklerden çok AR-GE destekleri ile geri dönüşümlü 
desteklere öncelik tanınması, 

-Dağıtılan desteklerin bir etki analizinin yapılması ve bu analiz çerçevesinde 
KOSGEB'in belli üretim alanlarına yoğunlaşmış, daha sistematik ve yüksek katma değerli 
bir destek sistemine geçmesi, 

-Kaynakların geri dönüşümlü desteklere ayrılan tutarının artırılarak, Başkanlıkça 
elde edilen kaynakların kuruluş amacı doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılması. 

3-Şüpheli diğer alacaklarda izlenen kamu sermayeli bankalardan aidat alacaklarının 
tahsil edilmesi için gerekli idari ve yasal girişimlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi. 

4-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 
2005 yılı bilançosu ve 23.594.334,51 Yeni Türk Lirası gider fazlası ile kapanan gelir ve 
gider hesabı, 

tasvip edilmiştir. 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

2005 Yılı Bilançosu 
2004 2005 

Aktif YTL YTL 
1.Dönen Varlıklar: 
A)Hazır değerler 
B)Menkul değerler 
C)Ticari alacaklar 
D)Diğer alacaklar 
1-Şüpheli alacaklar 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı( - ) 
3-Alacak senetleri reeskontu (-) 
E)Stoklar 
1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2-Verilen sipariş avansları 

157.058.219,46 

46.715.619,67 

83.066,83 

35.895.966,91 
(35.895.966,91) 

33.090,86 

99.408.974,81 

79.109.353,25 

92.290,79 

FJYıllara yaygın inşaat 
ve onarım maliyetleri 
G)Gelecek aylara ait 
giderler ve gelir tahakkukları 
H)Diğer dönen varlıklar 7.804.984,64 10.255.700,66 
Dönen varlıklar toplamı 211.661.890,60 188.866.319,51 
II.Duran Varlıklar: 
A)Ticari alacaklar 
B)Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

93.411.540,76 128.354.936,91 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı( - ) 
C)Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıymet.değ. düş. kar. (-) 
3-lştirakler 
4-iştiraklere sermaye taahütleri (-) 
5-iştirk. ser. pay. değ. düş. kar.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklar ser. taah. (-) 
8-Bağ. ort. ser. pay. değ. düş.kar.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğ. mali dur. var. değ.düş. kar.(-) 

D)Maddi duran varlıklar 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 

2.303.400,00 
-177.750,00 

5.550.726 

2.125.650,00 

9.566.740,70 

2.858.650,00 
(177.750,00) 

7.422.162,13 

2.680.900,00 

10.052.487,35 

2-Birikmiş amortismanlar(-) 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 
E)Maddi olmayan duran varlıklar 
1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2-Birikmiş amortismanlar(-) 
3-Verilen avanslar 

4.016.015 

486.963,04 

486.963,04 

2.630.325,22 

95.268,07 

95.268,07 

F)Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G)Gelecek yıllara ait giderler 
ve gelir tahakkukları 
H)Diğer duran varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 105.590.894,50 141.183.592,33 
Aktif( varlıklar) toplamı 317.252.785,10 330.049.911,84 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

2005 Yılı Bilançosu 
2004 2005 

Pasif YTL YTL 

I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 
C-Diğer Borçlar 2.921.162,75 3.770.790,44 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 166.875,33 222.842,52 

E-Yıl.yaygın inşaat ve onarım hakediş bed. 
F-Öd.Vergi ve diğer yükümlülükler 867.699,14 389.522,96 

G-Borç ve Gider Karşılıkları 

1-Dön. karı ver. ve diğ. yasal yük. karşılıkları 

2-Dön. karı peş. öde. vergi ve diğ. yük. kar. 
3-Kıdem tazminatı karşılıkları 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 
H-Gel.Aylara Ait Gel.ve Gider Tahakkukları 

I- Diğ.Kısa Vd.li Yab.Kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 3.955.737,22 4.383.155,92 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali Borçlar 

B-Ticari Borçlar 
C-Diğer Borçlar 20.350,24 

1-Borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan Avanslar 
E-Borç ve Gider Karşılıkları 105.103.931,47 141.088.324,26 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 105.103.931,47 141.088.324,26 

F-Gel.Yıl.Ait Gel.Gider Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vadeli Yab.Kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 105.124.281,71 141.088.324,26 

TOPLAM(MI) 109.080.018,93 145.471.480,18 

lll.Özkaynaklar: 
A-ödenmiş Sermaye 

B-Sermaye Yedekleri 

C-Kar Yedekleri 
D-Geç.Yıl.Kar.(Geçmiş Yıl.Gelir Fazlası) 97.343.247,99 208.172.766,17 

E-Geç.Yı.Zararı(Geç.Yıl.Gider Fazlası)(-) 

F-Dönem Net Karı/ Zararı 110.829.518,18 (23.594.334,51) 

(Dönem Net Gelir(Gider)Fazlası) 

Özkaynaklar toplamı 208.172.766,17 184.578.431,66 

Pasif (kaynaklar) toplamı 317.252.785,10 330.049.911,84 
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

2005 Yılı Gelir Tablosu 

2004 2005 
Gelir ve giderler YTL YTL 

A-BRUT SATIŞLAR 78.130.612,15 21.158.890,96 
1 .Yurtiçi Satışlar 78.130.612,15 21.158.890,96 
2.Yurtdışı Satışlar 

3.Diğer Gelirler 
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) - -
1.Satıştan iadeler 
2.Satış iskontoları 
3.Diğer İndirimler 
C-NET SATIŞLAR 78.130.612,15 21.158.890,96 
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) (19.939.993,41) -
1.Satılan Mamuller Maliyeti 
2.Satılan Ticari Mal.Maliyeti 
3.Satılan Hizmetler Maliyeti (19.939.993,41) 
4.Diğer Satışların Maliyeti 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 58.190.618,74 21.158.890,96 
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) (157.601.475,98) (136.347.705,39) 
1.Araştırma ve Geliştirme Gid. 
2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid. 
3.Genel Yönetim Gid (8.383.966,69) 
4Etüd Proje Gid. 
5.Cari Giderler (34.815.438,15) 
6.Destek Giderleri (144.111.018,79) (93.415.072,80) 
7.yatırım Giderleri (5.106.490,50) (8.117.194,44) 

FAALİYET KARI/ ZARARI (99.410.857,24) (115.188.814,43) 
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GELİR VE KARLAR 209.338.488,07 127.250.147,20 
1. iştiraklerden Temettü Gelirleri 
2.Bağlı Ortaklık.Temettü Gelirleri 
3.Faiz Gelirleri 35.241.675,85 27.918.412,87 
4.Komisyon Gelirleri 
5.Konusu kalmayan karşılıklar 
6.Menkul Kıymet Satış Karları 2.281.358,66 4.457.841,31 
7.Kambiyo Karları 12.739,28 4.597,75 
8.Reeskont Faiz Gelirleri 
9.Bütçe Gelirleri 171.118.776,24 93.818.710,76 
10.Faaliyetlerle ilgili Diğer Olağan Gel.ve Kar 683.938,04 1.050.584,51 
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR (•) (26.849,84) (35.916.467,40) 
1.Komisyon Gid. 
2.Karşılık Gid. (35.887.360,62) 
3.Menkul Kıymet Satış Zararları 
4.Kambiyo Zararları (26.849,84) (29.106,78) 
5.Reeskont Faiz Gid. 
6.Hazine ve Diğer Fonlara Aktarmalar 
7.Diğer Olağan Gider ve Zararlar 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 
LKısa Vd.li Borçlanma Gid. 
2.Uzun Vd.li Borçlanma Gid. 

OLAĞAN KAR/ZARAR 109.900.780,99 (23.855.134,63) 
l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.314.922,56 695.833,59 
1 .Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.459,79 72.144,08 
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.308.462,77 623.689,51 
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) (386.185,37) (435.033,47) 
1.Çalışmayan Kısım Gid.ve Zararları 
2.Önceki Dönem Gider ve Zararları (514,46) (259.881,32) 
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (385.670,91) (175.152,15) 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI (-) 110.829.518,18 (23.594.334,51) 
(DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) - -

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (-) 110.829.518,18 (23.594.334,51) 
(DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 





SAYI: 63 
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI'NIN 2065 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Petrolleri A.O.'nın 2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
3'üncü Yasama Yılının 12/11/2008 tarihli 6'ncı birleşiminde denetlenmiştir. Tam 
tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I . TOPLU BAKIŞ: 

6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 2 nci maddesinde öngörülen hedefleri 
gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunmak üzere; Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı'nın 07.03.1954 tarih ve 6327 sayılı Kanununun 1 inci maddesinde yer alan " 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adı ile bu kanunla hususi hukuk hükümlerine tabi 
olmak üzere bir anonim ortaklık kurmak için Vekiller Heyetine yetki verilmiştir." 
hükmüne dayanılarak kurulan ortaklığın esas mukavelesinin Bakanlar Kurulu tarafından 
19.10.1954 tarihinde onaylanması sonucu kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkındaki 20.05.1983 
tarih ve 60 sayılı KHK ile Türkiye Petrol Kurumu'nun bağlı ortaklığı haline getirilen 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kuruluş kanunu, 98 sayılı KHK'nin geçici 18 inci 
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili düzenlemeler yapan 08.06.1984 tarih, 233 
sayılı KHK ile; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na İktisadi Devlet teşekkülü statüsü 
verilmiş; Petrol Ofisi A.Ş., Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. TPAO'nun bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Daha sonra Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 30.11.1988 tarih ve 88 / 111 sayılı kararı ile, İstanbul Gübre Sanayi 
A.Ş'de kuruluşun bağlı ortaklıkları arasına alınmıştır. 

TPAO kuruluşundan beri petrol ve petrolle ilgili diğer sanayi kollarında büyük 
yatırımlar gerçekleştirerek kendi tesisleri yanında petrolle ilgili çeşitli dallarda faaliyet 
gösteren şirketler de kurmuştur. 

Son yıllarda özelleştirme politikaları ve diğer düzenlemeler sonucu, sırası ile 
TÜPRAŞ, POAŞ, DİTAŞ, BOT AŞ ve İGSAŞ, TPAO bünyesinden ayrılmıştır. 
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233 sayılı KHK uyarınca hazırlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana 
Statüsü'nde ortaklığın amacı özetle: 

- Kamu petrol sektörünü merkezi planlama ve koordinasyon ilkeleri dahilinde 
organize etmek ve bu suretle verimli, uyumlu ve memleket ihtiyaçlarını karşılamada etkili 
duruma getirmek ve Petrol Kanununda tanımlanan petrol ameliyeleri ile dağıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, jeotermal enerji üretimini geliştirmek, 

- Yurt içinde ve dışında mühendislik, laboratuvar ve servis hizmetlerini 
yürütmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, olarak 
belirlenmiştir. 

Sermayesinin tamamına yakım kamuya ait olan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı'nın, 233 sayılı KHK gereğince genel kurulu ve denetçileri bulunmamaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki çizelgededir. 
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II. İDARİ BÜNYE: 

Ortaklığın merkez teşkilatı Ankara'da bulunan genel müdürlük ve bağlı birimlerinden, 
taşra teşkilatı ise Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ile İstanbul Gümrük ve 
Satınalma Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. Kuruluşun Azerbaycan ve Türkmenistan'da birer 
ofisi bulunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda istihdam edilen personelin tümü İş 
Kanunu'na tabidir. İstihdam edilen kadrolu personel dışında, Hazine Müsteşarlığının uygun 
görüşü ve Devlet Personel Başkanlığı izniyle geçici işçi de çalıştırılmaktadır. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı'nın 2005 yılında istihdam ettiği kadrolu personelin ortalama sayısı 3.819 kişi, 
geçici işçi sayısı 927 kişidir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2005 yılı personel giderleri (geçici işçiler dahil) 
227.772 bin YTL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2005 yılında kullandığı varlık ve kaynakların 
toplamı, bir önceki yıla göre % 22,8 oranında artışla 2.468.866 bin YTL düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Ortaklığın kullandığı kaynaklann % 10,4 oranında 256.388 bin YTL'si dönen, % 89,6 oranında 
2.212.478 bin YTL'si duran varlıklara bağlanmıştır. Dönen varlıkların 74.505 bin YTL'si 
hazır değer, 181.883 bin YTL'si kısa sürede paraya çevrilebilir değer niteliğindedir. 2.212.478 bin 
YTL tutarlı duran varlıkların % 25,9'u bağlı değerlerden oluşmuştur. 

Ortaklığın 2005 yılında kullandığı 2.468.866 bin YTL'lik kaynağın; % 30,4 oranında 
751.350 bin YTL'si yabancı, % 69,6 oranında 1.717.516 bin YTL'si öz kaynak niteliğindedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Kuruluş, % 17,6 oranında 43.110 bin YTL'lik bölümü dış alım niteliğinde olmak üzere, 
2005 yılında 245.137 bin YTL'lik alım yapmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ruhsatlarına sahip bulunduğu 23,1 milyon hektar 
alanda 212 adet ruhsatla petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

2005 yılında, ortak aramalar dahil 15.985 km'lik alanda 2 boyutlu, 2,6 bin km2'lik 
alanda 3 boyutlu 44 00/30 ekip/ay'lık çalışma programlamış, programa göre % 119 oranında 
yaklaşık 19.000 km 2 boyutlu, 595 km2'lik alanda 3 boyutlu 37 23/30 ekip/ay'lık sismik 
çalışma gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 21 28/30 ekip/ay'lık 16 bin istasyon gravite (sismik dışı) 
veri toplama çalışması programlamış, 20 22/30 ekip/ay 996 bin istasyon gravite çalışması ve 
denizlerimizde 18 bin km alanda 2 boyutlu, 979 bin istasyon manyetik-gravite çalışması 
yerine getirmiştir. 

TPAO'nun sondaj faaliyetleri arama, ortak arama, tespit, üretim, üretim ve doğal gaz 
depolama amaçlı olmak üzere 2005 yılında 46 adet kuyuda toplam 72.278 metre sondaj 
gerçekleştirmiş, bu metrajın 63.843 metresi TPAO hissesi olarak kayıtlara geçmiştir. Sondaj 
faaliyetlerinde 13 adet sondaj makinası kullanılmış, 3 adet sondaj makinası Irak savaşı 
esnasında Kuzey Irakta tahrip edilmiş, 6 adet sondaj makinası da parkta bekletilmiştir. 
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Kuruluş 2005 yılında yurt dışı arama ve üretim faaliyetlerini; Kazakistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Libya, Suriye ve Irak'ta sürdürmüştür. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
yurt dışı faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu sermayesinin tümü kendisine ait olan şirketleri 
kanalıyla sürdürmüştür. Kazakistan'daki faaliyetler, Kazaklarla Ortak olarak kurulan 
Kazaktürkmunay Limited Şirketi aracılığıyla yürütülmüştür. 

Bir önceki yıl TPAO'nun toplam ham petrol üretimi 1.542.754 ton, 2005 yılında ise 
1.571.423 ton olmuştur. 

Önceki yıla göre kuruluşun ham petrol üretim giderleri toplamı % 4,5 oranında 
artarken, doğal gaz üretim giderleri toplamı % 6,6 oranında azalış göstermiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2005 yılında pazarladığı ham petrol miktarı 
geçen yıla göre % 5 oranında azalmış, doğal gaz miktarı ise % 31,8 oranında artmıştır. Bu 
ürünlerin satışından sağlanan hasılat ise % 21,2 düzeyinde artış göstermiştir. 

V. YATIRIMLAR: 

2005 yılı yatırım programında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ilgili olarak yer 
alan projeler için ayrılan ödenek (revize) tutarı 371 milyon YTL düzeyindedir. Ayrılan 
ödeneğe göre 2005 yılında yatırım gerçekleşmesi; nakdi % 66, fiziki % 53 oranında olmuştur. 

VI. İŞTİRAKLER: 

Kuruluşun yurt dışı iştiraklerinin sayısı 5 adettir. İştiraklerden Kazaktürkmunay Ltd. 
Şti'nin sermayesine % 49 oranında iştirak edilmiştir. Turkısh Petroleum Int. Comp. Ltd 
(TPIC), Turkısh Petroleum Overseas co. (TPOC), Turkish Petroleum South Caspian Pipleline 
(TPSCP) ile Turkısh Petroleum Baku Tiflis Ceyhan (TPBTC) sermayesinin tümü TPAO'na 
aittir. 

VII. ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- TPAO'nun Batı Karadeniz faaliyetleri ile ilgili olarak; 

- Yönetim Kurulu Kararında, 24 milyon Dolardan daha fazla zarara neden olduğu 
ifade edilen 3 kuyu ve deniz dibine devrilen kuyu başı ve muhafaza yapıları ile ilgili zararın 
ne kadar olduğunun, oluşturulacak bir teknik heyet marifetiyle tespit edilmesi, tespit edilecek 
bu zararın operatör firmadan tahsili, 

- Kapatılan 3 kuyunun emniyette olduklarının sorumlu firma tarafından raporlandınlması 
ve deniz dibine devrilen yapıların çevreye ve büyük gemilere zarar verebileceği açısından 
incelenip, gerekirse kazaya neden olan sorumlu firmalarca kaldırılması hususunun açıklığa 
kavuşturulması. 

2- Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; TPAO'nun 
yurtiçinde ve yurtdışında önemli projeler yürüttüğü de dikkate alınarak, kalifiye personel 
istihdamını sağlayacak bir ücret rejimine kavuşturulması konusunda gerekli hukuki 
düzenlemelerin yapılması. 
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3- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer önerilerin ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- Cendere-20 kuyusunun kazılması esnasında, hemen 5 metre yanındaki Cendere-12 
kuyusunun kaybedilmesi ile ne kadar zararın oluştuğu, Cendere-20 kuyusunun kazılması 
esnasında ortaya çıkan teknik problemlerin nedenleri, Madison firmasının 27.5.2004 tarih 
1849 no.lu yazılarında ifade ettikleri suçlamaların doğruluk derecesi ve Madison firmasına 
ödenmesi için gönderilen faturaların ne kadarının tahsil edildiği konularının, TPAO Teftiş 
Kurulu Başkanlığında oluşturulacak teknik bir komisyon tarafından incelenmesi. 

2- Adıyaman Bölgesi K. Karakuş sahasında inşa edilen üretim hattı ile ilgili olarak: 

- İkmal Grup Başkanlığınca alınan fiberglas boruların teknik şartnamede belirtilen 
kriterlere uymadığı, 

- Hidrostatik test sırasında meydana gelen yırtılma ve deliklerin oluşmasında, inşaat 
ihalesini üstlenen firmanın sorumluluğunun tespiti, 

- İnşaat ihalesini kazanan firmanın, taşeron olarak kullandığı şirketin sakıncalı firmalar 
arasında yer aldığı, 

konularının açıklığa kavuşturulması hususunda TPAO Teftiş Kurulunun başlattığı soruşturmanın 
bir an önce sonuçlandırılması. 

3- Gazi Üniversitesi'nce yapılan norm kadro çalışmasının bedeli olan 87,7 milyar 
liranın Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Geliştirme Demeği İktisadi 
İşletmesine ödenmesi ile ilgili olarak, TBMM KİT Komisyonu'nun, 4.5.2005 tarihli 
toplantısında talep edilen incelenme ve soruşturmanın ilgili Bakanlıkça bir an önce 
sonuçlandırılması. 

SONUÇ: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2005 yılı bilançosu ve 309.636.306,20 Yeni 
Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2005 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 

I- Dönen Varlıklar 
A- Hazır Değerler 19.107.103,68 74.504.846,94 
B- Menkul Kıymetler 
C- Ticari Alacaklar 60.630.549,70 83.122.660,75 

1 Ticari Alacaklar (Brüt) 62.360.485,37 86.978.882,07 
2Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.729.935,67 3.856.221,32 

D- Diğer Alacaklar 642.743.803,99 1.818.622,45 
1 Diğer Alacaklar (Brüt) 643.037.244,89 2.300.223,66 
2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 293.440,90 481.601,21 

E- Stoklar 73.199.581,63 94.788.670,97 
1 Stoklar (Brüt) 68.479.121,57 88.754.374,03 
2 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 40.338,20 35.565,50 
3 Verilen Sipariş Avansları 4.760.798,26 6.069.862,44 

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 68.562.946,38 922.732,80 
H- Diğer Dönen Varlıklar 1.433.992,52 1.230.913,45 

1 Dönen Varlıklar Toplamı 865.677.977,90 256.388.447,36 

II- Duran Varlıklar 

1 A- Ticari Alacaklar 
51.685,51 58.554,46 

1 Ticari Alacaklar (Brüt) 51.685,51 58.554,46 
2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B- Diğer Alacaklar 837.715.197,17 1.638.802.459,62 
1 Diğer Alacaklar (Brüt) 837.715.197,17 1.638.802.459,62 
2Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C- Mali Duran Varlıklar 6.672.043,47 71.237.240,79 
1 Bağlı Menkul Kıymetler 1.811,84 1.811,84 
2Bağlı Menkul Kıymetler Değ.D.Karş.(-) 
3 İştirakler 6.754.102,74 71.319.300,06 
4 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 83.871,11 83.871,11 

D- Maddi Duran Varlıklar 360.102.858,86 491.481.719,75 
1 Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 3.149.124.571,76 3.142.684.973,04 
2 Birikmiş Amortismanlar (-) 2.996.043.972,46 2.970.390.037,78 
3 Yapılmakta Olan Yatırımlar 165.817.578,88 206.743.541,22 
4Verilen Sipariş Avansları 41.204.680,68 112.443.243,27 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 547.052,65 1.834.849,70 
1 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 665.295,47 2.271.503,03 
2 Birikmiş Amortismanlar (-) 118.242,82 436.653,33 
3 Verilen Avanslar 

F- ö z e l Tükenmeye Tabi Varlıklar 6.338.767,21 8.626.094,06 
1 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2 Birikmiş Tükenme Payları (-) 
3 Verilen Avanslar 6.338.767,21 8.626.094,06 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 341.321,62 437.234,75 
H- Diğer Duran Varlıklar 

Duran Varlıklar Toplamı 1.211.768.926,49 2.212.478.153,13 

Aktif (Varlıklar) Toplamı 2.077.446.904,39 2.468.866.600.49 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2005 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari Dönem 

Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A- Mali Borçlar 46.074,99 96.588,75 
B- Ticari Borçlar 29.866.372,71 S0.903.504,99 

1 Ticari Borçlar (Brüt) 29.866.372,71 80.903.504,99 
2 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 4.642.851,20 12.894.600,21 
1 Diğer Borçlar (Brüt) 4.642.851,20 12.894.600,21 
2 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 43.116,89 545.238,19 
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 
F- ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 43.380.265,28 97.033.943,51 
G- Borç ve Gider Karşılıkları 52.688.345,69 49.856.300,35 

1 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yas. Yük.Karş. 39.861.582,39 61.473.222,52 
2 Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-) 22.157.608,09 60.137.800,87 
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı 44.984.371,39 48.520.878,70 
4 Diğer Borç ve Gider Karşılıklan 

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2.058.725,68 331.158,67 
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 142.825.752,44 241.861.334,67 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A- Mali Borçlar 247.135.367,68 382.179.010,03 
B- Ticari Borçlar 

1 Ticari Borçlar (Brüt) 
2 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıkları 79.439.228,93 100.103.491,81 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 58.533.603,09 74.652.355,58 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 20.905.625,84 25.451.136,23 

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 53.943,92 13.485,98 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 326.628.540,53 482.295.987,82 
Özkaynaklar 
A- Ödenmiş Sermaye 670.662.549,63 880.143.362,09 

1 Sermaye 450.000.000,00 950.000.000,00 
2 Ödenmemiş Sermaye (-) 107.330.482,77 69.856.637,91 
3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 327.993.032,40 
4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

B- Sermaye Yedekleri 274.210.927,84 
1 Hisse Senedi İhraç Primleri 
2 Hisse Senedi İptal Kârları 
3 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları 
4 Yurt Dışı İştirakler Kur Farkı Artışları 274.210.927,84 
5 Diğer Sermaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 401.349.719,35 616.402.832,23 
1 Yasal Yedekler 401.349.590,62 501.964.433,06 
2 Statü Yedekleri 128,73 128,73 
3 Olağanüstü Yedekler 114.438.270,44 
4 Diğer Kar Yedekleri 
5 Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F- Dönem Net Kârı (Zararı) 261.769.414,60 248.163.083,68 
Özkaynaklar Toplamı 1.607.992.611,42 1.744.709.278,00 
Pasif (Kaynaklar) Toplamı 2.077.446.904,39 2.468.866.600,49 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A - Brüt satışlar 638.888.089,26 771.237.401,31 

B - Satış indirimleri (-) 61.276.790,12 64.219.398,58 

C - Net satışlar 577.611.299,14 707.018.002,73 

D - Satışların maliyeti (-) 234.342.979,20 282.161.499,75 

Brüt satış kan 343.268.319,94 424.856.502,98 

E - Faaliyet giderleri (-) 217.018.347,99 266.845.403,81 

Faaliyet karı 126.249.971,95 158.011.099,17 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 424.573.634,22 86.906.685,85 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 143.293.723,36 21.411.707,77 

H - Finansman giderleri (-) 583.573,42 

Olağan kar 407.529.882,81 222.922.503,83 

I - Olağandışı gelir ve karlar 30.454.164,16 146.103.369,67 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 136.353.049,98 59.389.567,30 

Dönem kan 301.630.996,99 309.636.306,20 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. (-) 39.861.582,39 61.473.222,52 

Dönem net kan 261.769.414,60 248.163.083,68 
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SAYI: 64 
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI'NIN 2006 YILINA 

AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Petrolleri A.O.'nın 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 
3'üncü Yasama Yılının 12/11/2008 tarihli 6'ncı birleşiminde denetlenmiştir. Tam 
tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ: 

6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 2 nci maddesinde öngörülen hedefleri 
gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunmak üzere; Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortakhğı'nın 07.03.1954 tarih ve 6327 sayılı Kanununun 1 inci maddesinde yer alan " 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adı ile bu kanunla hususi hukuk hükümlerine tabi 
olmak üzere bir anonim ortaklık kurmak için Vekiller Heyetine yetki verilmiştir." 
hükmüne dayanılarak kurulan ortaklığın esas mukavelesinin Bakanlar Kurulu tarafından 
19.10.1954 tarihinde onaylanması sonucu kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkındaki 20.05.1983 
tarih ve 60 sayılı KHK ile Türkiye Petrol Kurumu'nun bağlı ortaklığı haline getirilen 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kuruluş kanunu, 98 sayılı KHK'nın geçici 18 inci 
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili düzenlemeler yapan 08.06.1984 tarih, 233 
sayılı KHK ile; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na İktisadi Devlet teşekkülü statüsü 
verilmiş; Petrol Ofisi A.Ş., Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ve Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. TPAO'nun bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Daha sonra Yüksek 
Planlama Kurulu'nun 30.11.1988 tarih ve 88 / 111 sayılı kararı ile, İstanbul Gübre Sanayi 
A.Ş. de kuruluşun bağlı ortaklıkları arasına alınmıştır. 

TPAO kuruluşundan beri petrol ve petrolle ilgili diğer sanayi kollarında büyük 
yatırımlar gerçekleştirerek kendi tesisleri yanında petrolle ilgili çeşitli dallarda faaliyet 
gösteren şirketler de kurmuştur. 

Son yıllarda özelleştirme politikaları ve diğer düzenlemeler sonucu, sırası ile 
TÜPRAŞ, POAŞ, DİTAŞ, BOTAŞ ve İGSAŞ, TPAO bünyesinden ayrılmıştır. 
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233 sayılı KHK uyarınca hazırlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana 
Statüsü'nde ortaklığın amacı özetle: 

- Kamu petrol sektörünü merkezi planlama ve koordinasyon ilkeleri dahilinde 
organize etmek ve bu suretle verimli, uyumlu ve memleket ihtiyaçlarını karşılamada etkili 
duruma getirmek ve Petrol Kanununda tanımlanan petrol ameliyeleri ile dağıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, jeotermal enerji üretimini geliştirmek, 

- Yurt içinde ve dışında mühendislik, laboratvuar ve servis hizmetlerini yürütmek, 
kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, olarak belirlenmiştir. 

Sermayesinin tamamına yakını kamuya ait olan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı'nın, 233 sayılı KHK gereğince genel kurulu ve denetçileri bulunmamaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin bilgiler 
aşağıdaki çizelgededir. 
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II. İDARİ BÜNYE: 

Ortaklığın merkez teşkilatı Ankara'da bulunan genel müdürlük ve bağlı birimlerinden, 
taşra teşkilatı ise Adıyaman, Batman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ile İstanbul Gümrük ve 
Satınalma Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. Kuruluşun Azerbaycan ve Türkmenistan'da birer 
ofisi bulunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda istihdam edilen personelin tümü İş 
Kanunu'na tabidir. İstihdam edilen kadrolu personel dışında, Hazine Müsteşarlığının uygun 
görüşü ve Devlet Personel Başkanlığı izniyle geçici işçi de çalıştırılmaktadır. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2006 yılında istihdam ettiği kadrolu personelin ortalama 
sayısı 3.649 kişi, geçici işçi sayısı 922 kişidir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2006 yılı personel giderleri (geçici işçiler 
dahil) 241.731 bin YTL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE: 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2006 yılında kullandığı varlık ve kaynakların 

toplamı, bir önceki yıla göre % 11,9 oranında artışla 2.762.775 bin YTL düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Ortaklığın kullandığı kaynakların % 22,2 oranında 613.446 bin YTL'si dönen, % 77,8 oranında 
2.149.329 bin YTL'si duran varlıklara bağlanmıştır. 

Ortaklığın 2006 yılında kullandığı 2.762.775 bin YTL'lik kaynağın; % 20,0 oranında 
553.575 bin YTL'si yabancı, % 80,0 oranında 2.209.200 bin YTL'si öz kaynak niteliğindedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Kuruluş, 63.744 bin YTL'lik bölümü dış alım niteliğinde olmak üzere, 2006 yılında 
349.422 bin YTL'lik alım yapmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ruhsatlarına sahip bulunduğu 21,0 milyon hektar 
alanda 197 adet ruhsatla petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

2006 yılında, ortak aramalar dahil 2.140 km'lik alanda 2 boyutlu, 6,2 bin km2'lik 
alanda 3 boyutlu 38 02/30 ekip/ay'lık sismik çalışma gerçekleştirilmiştir. 

TPAO'nun sondaj faaliyetleri arama, ortak arama, tespit, üretim, üretim ve doğal gaz 
depolama amaçlı olmak üzere 2005 yılında 71 adet kuyuda toplam 102.834 metre sondaj 
gerçekleştirmiş, bu metrajın 88.200 metresi TPAO hissesi olarak kayıtlara geçmiştir. Sondaj 
faaliyetlerinde 12 adet sondaj makinası kullanılmış, 3 adet sondaj makinası Irak savaşı 
esnasında Kuzey Irak'ta tahrip edilmiş, 1 adet sondaj kulesi Suriye'de faal olarak kullanılmış, 
5 adet sondaj makinası da parkta bekletilmiştir. 

Kuruluş 2006 yılında yurt dışı arama ve üretim faaliyetlerini aktif olarak; Kazakistan, 
Azerbaycan, ve Libya'da devam ettirmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt dışı 
faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu sermayesinin tümü kendisine ait olan şirketleri kanalıyla 
sürdürmüştür. Kazakistan'daki faaliyetler, Kazaklarla Ortak olarak kurulan Kazaktürkmunay 
Limited Şirketi aracılığıyla yürütülmüştür. 
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Bir önceki yıl TPAO'nun toplam ham petrol üretimi 1.571.423 ton, 2006 yılında ise 
1.535.009 ton olmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2006 yılında gerçekleştirdiği ham petrol, 
doğal gaz ve hizmet satışları karşılığı sağladığı hasılat önceki yıla göre 1,1 milyar YTL 
olmuştur. 

V. YATIRIMLAR: 
2006 yılı yatırım programında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ilgili olarak yer 

alan projeler için ayrılan ödenek (revize) tutarı 450 milyon YTL düzeyindedir. Ayrılan 
ödeneğe göre 2006 yılında yatırım gerçekleşmesi; nakdi % 69, fiziki % 37 oranında olmuştur. 

VI. İŞTİRAKLER: 
Kuruluşun yurt dışı iştiraklerinin sayısı 5 adettir. İştiraklerden Kazaktürkmunay Ltd. 

Şti.'nin sermayesine % 49 oranında iştirak edilmiştir. Turkısh Petroleum Int. Comp. Ltd 
(TPIC), Turkısh Petroleum Overseas co. (TPOC), Turkish Petroleum South Caspian Pipleline 
(TPSCP) ile Turkısh Petroleum Baku Tiflis Ceyhan (TPBTC) sermayesinin tümü TPAO'na 
aittir. 

VII. ÖNERİLER: 
A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında istihdam edilen kapsam içi personel 
ücretlerinin yönetim kurulu kararları ile artırılması konusunda düzenlenen ve Yüksek 
Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu'nun 15.11.2007 tarihli toplantısında kabul edilen özel 
inceleme raporunda istenen inceleme ve soruşturmanın yerine getirilmesi. 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer önerilerin ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 
1- TPAO'nun Karadenizdeki hidrokarbon aramacılığındaki faaliyetleri, ACG (Azeri-

Çıralı-Güneşli), Şah Deniz, BTC ve Güney Kafkasya Boru hattı gibi uluslararası projelerde 
yer almış olması ve Samsun-Ceyhan boru hattı yapımını üstlenen Çalık Enerji ile 
Afganistan'daki ortak çalışmalarda bulunduğu göz önüne alınarak, ortaklık için büyük önem 
arzeden Samsun-Ceyhan Boru hattı projesine dahil olması için ilgili Bakanlık nezdinde 
girişimlerde bulunulması. 

2- TPAO tarafından yurtdışından satın alınan çeşitli çap ve uzunluktaki fiberglas 
boruların taşınması sırasında hazırlanan teknik şartnameye uyulmadığı, bu konuyla ilgili 
olarak yurtdışında eğitim alan personelin bilgisinden yararlanma yoluna gidilmediği, 
satınalınan fiberglas boruların döşenmesi işinin, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği 
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gerekçesi ile yasaklı bulunan firmaya yaptırıldığı konuları ile ilgili olarak, TPAO Teftiş 
Kurulu tarafından düzenlenen raporlarda farklı görüşler öne sürüldüğü, Teftiş Kurulu Başkanı 
ile raporları düzenleyen müfettişler arasında görüşbirliği sağlanamadığı, dolayısı ile konu ile 
ilgili olarak sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı dikkate alınarak, bu konuda düzenlenen 
raporların ve Teftiş Kurulu Başkanlığı mütalaalarının zamanaşımı süresi de göz önünde 
bulundurularak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca değerlendirilmesi. 

SONUÇ: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2006 yılı bilançosu ve 559.932.854,90 Yeni 
Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 

1 - Donen Varlıklar 
A- Hazır Değerler 74.504.846,94 188.916.954.26 
B- Menkul Kıymetler 
C- Ticari Alacaklar 83.122.660,75 152.308.576,05 

1 Ticari Alacaklar (Brüt) 86.978.882,07 156.313.059.85 
2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.856.221,32 4.004.483,80 

D- Diğer Alacaklar 1.818.622.45 4.059.096,97 
1 Diğer Alacaklar (Brüt) 2.300.223,66 4.603.529,32 
2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 481.601,21 544.432,35 

E- Stoklar 94.788.670.97 194.270.388,95 
1 Stoklar (Brüt) 88.754.374,03 133.561.412.27 
2 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 35.565,50 35.537,50 
3 Verilen Sipariş Avansları 6.069X62,44 60.744.514,18 

1 F- Yıllara Yaygın İnşaal ve Onarım Maliyetleri 
1 G- Gelecek Aylara Aiı Giderler vc Gelir Tahakkukları 

922.732,80 71.169.136,36 
H- Diğer Dönen Varlıklar 1.230.913,45 2.721.701.47 

D ö n e n Varlıklar Toplamı 2 5 6 . 3 8 8 . 4 4 7 , 3 6 6 1 3 . 4 4 5 . 8 5 4 , 0 6 

II-Duran Varlıklar 
A- Ticari Alacaklar 58.554.46 4.961.485,06 

1 Ticari Alacaklar (Brüt) 58.554,46 4.961.485,06 
2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B- Diğer Alacaklar 1.638.802.459,62 1.513.676.096,77 
1 Diğer Alacaklar (Brüt) 1.638.802.459,62 1.513.676.096,77 
2 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

1 C- Mali Duran Varlıklar 71.237.240,79 71.237.240,79 
i 1 Bağlı Menkul Kıymetler 1.811,84 1.811,84 

2 Bağlı Menkul Kıymetler Değ.D.Karş.(-) 
3 iştirakler 71.319.300,06 71.319.300,06 
4 İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 83.871,11 83.871,11 

D- Maddi Duran Varlıklar 491.481.719,75 552.430.596,18 
1 Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 3.142.684.973,04 3.148.161.747,73 
2 Birikmiş Amortismanlar (-) 2.970.390.037,78 2.977.112.362,60 
3 Yapılmakta Olan Yatırımlar 206.743.541,22 290.307.119,52 
4 Verilen Sipariş Avansları 112.443.243,27 91.074.091,53 

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.834.849,70 5.762.616,22 
1 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 2.271.503,03 8.278.173,10 
2 Birikmiş Amortismanlar (-) 436.653,33 2.707.453,65 
3 Verilen Avanslar 191.896,77 

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 8.626.094,06 241.792,91 
1 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (Brüt) 
2 Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3 Verilen Avanslar 8.626.094,06 241.792,91 

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 437.234,75 1.019.354,27 
H- Diğer Duran Varlıklar 

Duran Varlıklar Toplamı 2 . 2 1 2 . 4 7 8 . 1 5 3 , 1 3 2 . 1 4 9 . 3 2 9 . 1 8 2 , 2 0 

Aktif (Varlıklar) Toplamı 2 . 4 6 8 . 8 6 6 . 6 0 0 , 4 9 2 . 7 6 2 . 7 7 5 . 0 3 6 , 2 6 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğı'nın 2006 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari Dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

1- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A- Mali Borçlar 196.588,75 
B- Ticari Borçlar 80.903.504,99 128.930.279.33 

1 Ticari Borçlar (Brüt) 80.903.504,99 128.930.279,33 
2 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 12.894.600,21 36.924.288.24 
1 Diğer Borçlar (Brüt) 12.894.600.21 36.924.288,24 
2 Borç Senelleri Reeskontu (-) 

D- Alınan Avanslar 645.238.19 749.447,97 
E- Yıllara Yaygın İnşaal vc Onarım Hakedişlcri 
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 97.033.943,51 42.814.944,51 
G- Borç vc Gider Karşılıklan 49X56.300,35 15.841.022.78 

1 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yas.Yük. Karş. 61.473.222,52 23.429.179,92 
2 Dönem Kannın Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yük. (-) 60.137.800.87 62.304.197,72 
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı 48.520.878,70 54.716.040,58 
4 Diğer Borç vc Gider Karşılıkları 

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 331.158.67 29.470.586,14 
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 241.861.334,67 254.730.568,97 

II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
A- Mali Borçlar 382.179.010,03 
B- Ticari Borçlar 

1 Ticari Borçlar (Brüt) 
2 Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C- Diğer Borçlar 
D- Alınan Avanslar 
E- Borç ve Gider Karşılıklan 100.103.491,81 254.726.735,40 

1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 74.652.355,58 82.742.051,38 
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıktan 25.451.136,23 171.984.684,02 

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 13.485.98 
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 482.295.987,82 254.726.735,40 
Özkaynaklar 

III- A- Ödenmiş Sermaye 880.143.362.09 950.000.000,00 
1 Sermaye 950.000.000,00 950.000.000,00 
2 Ödenmemiş Sermaye (-) 69.856.637,91 
3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklan 
4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

B- Sermaye Yedekleri 
1 Hisse Senedi İhraç Primleri 
2 Hisse Senedi İptal Kârlan 
3 M.D.V Yeniden Değerleme Artışlan 
4 Yurt Dışı İştirakler Kur Farkı Artışlan 
5 Diğer Sennaye Yedekleri 

C- Kar Yedekleri 616.402.832.23 766.814.056,91 
1 Yasal Yedekler 501.964.433.06 601.138.858,79 
2 Statü Yedekleri 128,73 128,73 
3 Olağanüstü Yedekler 114.438.270.44 165.675.069,39 
4 Diğer Kar Yedekleri 
5 Özel Fonlar 

D- Geçmiş Yıllar Karları 
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
F- Dönem Net Kân (Zararı) 248.163.083,68 536.503.674,98 
Özkaynaklar Toplamı 1.744.709.278,00 2.253.317.731,89 
Pasif (Kaynaklar) Toplamı 2.468.866.600,49 2.762.775.036,26 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A - Brüt satışlar 771.237.401,31 1.052.080.633,07 

B - Satış indirimleri (-) 64.219.398,58 90.714.005,67 

C - Net satışlar 707.018.002,73 961.366.627,40 

0 - Satışların maliyeti (-) 282.161.499,75 418.194.321.84 

Brüt satış karı 424.856.502,98 543.172.305,56 

E - Faaliyet giderleri (-) 266.845.403,81 441.230.681,21 

Faaliyet karı 158.011.099,17 101.941.624,35 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 86.906.685,85 2.018.230.478,69 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 21.411.707,77 1.602.379.211,36 

H - Finansman giderleri (-) 583.573,42 129.676,35 

Olağan kar 222.922.503,83 517.663.215,33 

1 - Olağandışı gelir ve karlar 146.103.369,67 90.641.527,29 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 59.389.567,30 48.371.887,72 

Dönem kan 309.636.306,20 559.932.854,90 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş. (-) 61.473.222,52 23.429.179,92 

Dönem net karı 248.163.083,68 536.503.674,98 
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SAYI: 65 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'NİN 2005 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 06/11/2008 tarihli 5'inci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili 
olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş 
tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ: 

Türkiye ve Irak Cumhuriyetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanmış bulunan 
"Petrol Boru Hattı Anlaşması" gereğince 07.03.1974 tarih ve 14820 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 7/7871 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, sermayesinin en az 
% 99'una TPAO'nın sahip olacağı bir Anonim Şirket kurulmasının öngörülmesi üzerine 
BOTAŞ, 15.08.1974 tarihinde TPAO tarafından kurulmuştur. 

BOT AŞ, TPAO'nın bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, Bakanlar 
Kurulu'nun 08.02.1995 gün ve 95/6526 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.03.1995 
gün ve 95/T-20 sayılı kararıyla TPAO'nın bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılarak, teşekkül 
haline dönüştürülmüş, yeni Ana Statüsü 17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece BOTAŞ, bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş ve o tarihten beri 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak hizmetine devam etmiştir. 

Yeni Ana Statüsünde, Şirket'in amaç ve faaliyet konuları; 

"Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol ve petrol ürünleriyle doğal gaz boru 
hatları inşa etmek, ettirmek, inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın almak veya 
kiralamak, boru hatlarıyla petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz nakliyatında bulunmak ve 
boru hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurtdışında 
petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj 
gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak" 

olarak ifade edilmiştir. 
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Aynca, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararıyla da, 
BOTAŞ'a Türkiye'nin ham petrol, doğal gaz, LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) ihtiyacını 
sağlamak, uluslararası ticaret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyette bulunmayı 
teminen yurtdışında şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak 
yetkisi verilmiş, bu yetkiye istinaden merkezi yurtdışında bulunan (Jersey Adaları) ve 
kuruluşu yabancı mevzuata göre gerçekleştirilen BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED 
(BİL) Şirketi 03.07.1996 tarihinde kurulmuştur. BOTAŞ'ın sermayesi 1999 yılı içinde 
1,5 milyon YTL'den 150 milyon YTL'ye, 2002 yılında 1,3 milyar YTL'ye, 2005 
yılında ise 1,8 milyar YTL'ye yükseltilmiştir. 

Kuruluşun, son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toptu Bilgiler Ölçü 2001 2002 2003 2004 2005 Son iki yıl 
farkı 

Artış veya 
azalış % 

Sermaye Bin YTL 150.000 1.300.000 1 300.000 1.300.000 1 830 000 530 000 40.8 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 150.000 1 277.857 1.613.929 1 837 301 1 829.857 (7.443) (0.4) 

Ûz kaynaklar Bin YTL 562.806 2261 414 2.707.893 3.116.784 3.628 441 511 656 16.4 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 2.602.971 2.475.920 2 668.527 1.851.274 2424 256 572.982 31.0 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL 

Finansman giderleri Bin YTL 655.623 231 605 46.388 39.908 68.213 28.305 70.9 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 2.351 196 3.365278 3.725.194 4.398.146 4.996 318 598 172 13.6 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 878.277 1.580.077 2.057.699 2789.747 3 242.521 452.774 16.2 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 787.965 337.929 382 587 251.555 573.227 321.672 127.9 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % 57,0 39,0 73,0 60.0 94,3 34 57.1 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL 47 57 47 671 671 

Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin YTL 

iştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 10 10 94 117 117 (0) (0.0) 

İştirakler temettü gelirleri Bin YTL 5670 17.369 14.413 6.139 (6.139) (100.0) 

Başlıca alım miktarı (Doğal Gaz) Milyon SM' 15 866 17.339 20 884 21.777 26.736 4.959 22.8 

Tüm alım tutarı Bin YTL 2.806.146 3.286.022 4.469.571 4.586.022 7 410.774 2.824 752 61.6 

HPBHlarındaki taşımalar toplamı Milyon Varil 281 222 99 80 56 (24) (29.7) 

Ooğal gaz taşımaları toplamı Milyon S M 1 15.534 17.079 20.495 91.588.109 15 (91 588.094) (100.0) 

Irak-Türkiye HPBH kapasitesi Milyonton/Yıt 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 
Irak-Türkiye HPBH kapasitesinden % 44.0 34.0 11.7 7.3 2.5 (5) (65.9) 
Irak-Türkiye boru hatlı hizmet satış 
maliyeti Bin YTL 18.150 15.091 6.452 1 956 427 (1 529) (78.2) 

Balman-Dörtyol HPBH kapasiteli Milyon Varil/Yıl »SAYI/01 

Balman-Dörtyol HPBH kapasitesi Milyon Ton/Yıl 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 
Balman-Dörtyol HPBH kapasitesinden 
yararlanma oranı % 63.0 58.0 36.0 30.0 30.0 
Balman-Dörtyol boru hattı hizmet sabş 
maliyeti Bin YTL 9776 13 724 14.58» 15 994 14 833 (1 161) (7.3) 

Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasitesi Milyon Varil/Yıl 35 35 35 35 35 

Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasitesi Milyon Ton/Yıl 5.0 5.0 5.0 S.O 5.Û 
Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasitesinden 
yararlanma oranı % 67,0 72.0 71.0 67,0 70.0 3 4.4 

Ceyhan-Kınkkale boru hatlı hizmet satış 
maliyeti Bin YTL 5.923 12.251 15 774 12893 11.507 (1.386) (10.7) 

Tüm doğal gaz boru hatlı satış maliyeti Bin YTL 3092.592 3.795.305 5.050.615 5,176.998 7 862.191 2.686.195 51.9 

Başlıca satış miktarı (doğal gaz) Milyon SM 3 15.525 17 079 20574 21.766 26.417 4.651 21.4 

Nal satış tutarı Bin YTL 3.644.525 4.596.552 5 906.617 5.365 761 8.150.072 2.784 311 51.9 

Stoklar 

-İlk madde ve malzeme Bin YTL 6.745 9.869 10 366 11.578 13 835 2257 19,5 

-Yarı mamuller Milyar TL 13.835 13.835 

-Mamuller Bin YTL 9 21 179 790 344 171 (173) (50.3) 

-Ticari mallar Bin YTL 53.435 65.215 87.387 52 894 124.579 71 685 135,5 

-Diğer stoklar Bin YTL 104 054 160 777 269 264 337 73 27,7 

İşçi (ortalama) (BTC HPBH PD hariç) Kişi 2.480 2.593 2.968 2.882 2.704 (178) (6.2) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 77.995 92.377 124.538 174.383 179.750 5.367 3.0 

Cari yıla ilişkin; 

-işçiler için yapılan giderier Bin YTL 56.423 91.390 118.896 159 072 16S.026 9954 6.2 

-İşçi başına aylık ortalama gider Bin TL 1.896 2.531 3.541 3682 4.955 1.273 34.6 

Donem karına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler Bin YTL 28 790 210.359 212.768 206 20032 19 826 9.624.3 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 443.917 471.666 899.615 59! 2.569 1 978 334.8 

GSYİH'ya kattı (üretici liyauarıyla) Bin YTL 1.410 152 1.366.903 622.860 909.444 286.583 46.0 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 1.810.894 1.767.591 1.047.285 911.993 (135.292) (12.9) 

GSMH'ya kattı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 1.151.771 1 74 î.203 1.007 377 843 780 (163.597) (16.2) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) % 88 34 3.8 3 8 6.4 (23) (78.2) 

Mali karlılık (öz Kaynak yönünden) % 15 34 35,3 0.2 6.7 6 3.240.7 

İktisadi karlılık % 14 22 19.6 0.9 5.6 6 634.4 

Zararlılık % 

Faaliyet kan Bin YTL 511 882 767.763 795 052 11Îİ.27B 232.202 112.924 94.7 

Dönem kan Bin YTL 89 654 775.581 955.524 5.886 245.366 239.479 4.068,4 

Bilanço kan Bin YTL 60.864 565.222 742.757 5.680 225.334 219.654 3.866.9 

2001 ila 2004 yıl larına ilişkin T L değerler. YTL 'ye dönüştürülmüştür. 
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Uluslararası anlaşmalara dayanarak boru hatlarıyla transit ham petrol 
taşımacılığı ile Türk ekonomisinde yer alan, daha sonraları yine uluslar arası 
anlaşmalarla doğalgazın satın alınması, taşınması ve pazarlanması konularında da 
görevlendirilen BOTAŞ, özellikle enerji ve ulaştırma sektöründe, çok önemli bir konuma 
gelmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE: 

BOTAŞ'ın merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardımcısından 
oluşan Genel Müdürlük ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, 15 daire başkanlığı, hukuk, basın ve 
halkla ilişkiler müşavirliği, savunma sekreterliği, BTC HPBH Proje Direktörlüğü ve 
başkanlıklara bağlı 61 müdürlükten oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise; Doğal Gaz 
İşletmeleri ve Petrol İşletmeleri Müdürlükleri, LNG Terminal İşletme Müdürlüğü, 
Dörtyol, İstanbul ve Kayseri İşletme Müdürlükleri ile Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire 
Başkanlığına bağlı kısım şefliklerinden oluşmaktadır. 

BOTAŞ, yönetim bakımından 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve Kuruluş 
ana statüsü; denetim bakımından ise, 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine 
tabidir. Personelle ilgili olarak, 4857, 506, 2821, 2822 sayılı Kanunlar hükümleri 
uygulanmaktadır. Kapsam dışı personel ise ücret ve özlük hakları bakımından 527 sayılı 
KHK'ye tabi bulunmaktadır. 

2005 yılı sonu itibari ile BOTAŞ'da 693'ü kapsam dışı, 2.011'i de kapsam içi 
olmak üzere 2.704'ü daimi, 26'sı da geçici statü ile personel istihdam edilmektedir. 

Kuruluşça 2005 yılında personele yapılan tüm giderler toplamı 179,8 milyon YTL 
olmuştur. Geçen yıla göre personel giderlerindeki % 3 oranında artış, Toplu İş Sözleşmesi 
ile verilen zam ve sosyal haklar nedeniyle meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. 

III. MALİ BÜNYE: 

Şirketin mali bünyesini incelemek amacı ile düzenlenen 2005 yılı sadeleştirilmiş 
bilançosu ve bu bilançoyu oluşturan kaynak ve varlıkların durumu 2004 yılı sonuçları 
elde edilen veriler esas alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

Şirket varlıklarının % 66,8 oranında 4.042 milyon YTL'si dönen, % 33,2 oranında 
2.009 milyon YTL'si de duran varlıklardan meydana gelmektedir. 

Varlıklara tahsis edilen kaynaklarının ise % 40 oranında 2.424 milyon YTL'lik 
bölümü yabancı, % 60 oranında 3.628 milyon YTL'lik bölümü de öz kaynaklardan 
oluşmaktadır. 

Öz kaynaklardaki artış, esas sermayenin 1.300 milyon YTL'den 1.850 milyon 
YTL'ye çıkarılmasıyla, yabancı kaynaklardaki artış ise ticari borçlarla ilgili 
bulunmaktadır. 

Varlıklardaki artış ise, büyük ölçüde ticari alacaklarda meydana gelen 981 milyon 
YTL'lik artışın önemli kısmı EÜAŞ-HEAŞ-EGO ve İZGAZ'dan olan alacaklar ile duran 
varlıklar içinde yer alan 145 milyon YTL'lik yatırım harcamaları ile 72 milyon YTL'lik 
stoklardaki artıştan kaynaklanmıştır. 
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Öz kaynakların bünyesinde zahiri bir kaynak olan 254 milyon YTL tutarındaki 
enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının dikkate alınmadığı takdirde % 139,1 olarak 
ortaya çıkan finansman rasyosunun ortaya koyduğu çarpıcı durum işletme faaliyetleri ile 
ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Yabancı kaynaklar ise önceki döneme göre % 30,9 oranında 572 milyon YTL 
artışla 2.424 milyon YTL olmuştur. Geçen yıla göre öz kaynaklardan meydana gelen 
% 16 oranında artışa rağmen yabancı kaynak kullanım oranının çok yüksek olması , 
öz kaynaklar ile yabancı kaynaklar arasındaki dengeyi olumsuz yönde etkilemiştir. 

Mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ticari alacakların tahsil süresinin çok 
uzaması BOTAŞ'm bütçe ve fınansal çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi açısından 
işletme politikalarını (fınans, personel, alım, üretim, satım, yatırım) önemli ölçüde 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bir fikir vermek açısından Şirketin 23.11.2006 tarihi itibariyle birikmiş: 

olmak üzere toplam 9,6 milyar YTL alacak tutarının büyük bölümü vadesi geçmiş ana 
para ve gecikme zammı alacağı bulunmaktadır. Şirketin girişimlerine rağmen tahsil 
edilmemiş bu alacaklar kuruluşun finansman darboğazına girmesine neden olmuştur. Bu 
yüzden varlık edinilmesinde kullanılan kaynakların büyük bölümü dış kaynaklı 
kredilerden oluşmaktadır. 

Ticari alacakların zamanında tahsil edilememesi sonucunda, Şirket'in nakit 
akışındaki düzensizliğin sürmesi nedeniyle, cari harcamalar, muhtelif yurtiçi bankalardan 
temin edilen yüksek maliyetli krediler ile karşılanmak suretiyle yapılmıştır. 

2001-2005 yıllarında yurtiçi bankalara ödenen 1.130 milyon YTL kur farkı,faiz 
gideri ve aynı dönemde vergi borçları için ödenen toplam 176 milyon YTL gecikme 
cezası ve tecil faizi, toplamı 1,2 milyar YTL Teşekkül' ün kaynak kullanımını olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

BOTAŞ'ın mali sonuçlarını ilgilendiren önemli etkenlerin başında ödenen faizler ile 
kur farkları gelmektedir. İşletme ve yatırım faaliyetlerini sürdürmek için aldığı krediler ve 
tahakkuk eden faizler hesaplara yansıtılmıştır. Diğer taraftan teşekkülce EÜAŞ-HEAŞ ve 
EGO gibi kuruluşlardan doğal gaz bedellerinden dolayı ticari alacaklar için bir faiz 
uygulaması yoluna gidilmemiştir. Bu nedenle BOTAŞ'ın varlıkları içinde % 87 gibi yüksek 
bir oranda yer tutan ticari alacakların faizsiz bırakılması, dönem sonucunu etkilemektedir. 
Ticari alacaklarla ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 yılı Denetim Raporu 
ekinde yer alan "Özel İnceleme Raporu"nda ayrıntılı şekilde değerlendirildiği halde henüz 
bir çözüme ulaşmamıştır. 

EÜAŞ-HEAŞ'tan 
EGO'dan 

8.427.1 
840.2 

85.0 
22.3 

107.7 
74.3 
63.3 

milyon YTL 
milyon YTL 
milyon YTL 
milyon YTL 
milyon YTL 
milyon YTL 
milyon YTL 

İZGAZ'dan 
TÜGSAŞ'tan 
BOT'lardan 
İGDAŞ'tan 
DİĞER 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Ham petrol taşımacılığı, doğal gaz alım, taşıma ve pazarlaması hizmetleri yanında 
bunlarla ilgili yan hizmetleri yürüten BOTAŞ'ın 2005 yılı faaliyetleri aşağıda 
özetlenmiştir. 

BOTAŞ, 2005 yılında 7.410.774 Bin YTL alım yapmıştır. Alım tutarı geçen yıla 
göre % 62 oranında 2.824.752 Bin YTL fazla gerçekleşmiştir. Bu tutarın % 99 oranında 
7.334.213 Bin YTL'si LNG de dahil olmak üzere toplam, doğal gaz alımlarına ait 
bulunmaktadır. 2005 yılında LNG dahil toplam 27.055 milyon kontrat m 3 doğal gaz alımı 
gerçekleştirilmiş olup, öngörülen yatırımların zamanında tamamlanamaması nedeniyle bu 
gerçekleşme doğal gaz alım programından % 12 oranında daha düşük, geçen yıla göre 
% 62 oranında daha fazla olmuştur. 

Alımlar tutan 7.410.774 Bin YTL % 99 oranında 7.334.213 Bin YTL'lik bölümü 
dış alımlardan, % 1 oranında 75.778 Bin YTL'lik bölümü ise iç alımlardan meydana 
gelmiştir. Dış alımların % 99 oranındaki 7.334.213 Bin YTL'lik bölümü dışandan alınan 
doğalgaz ve LNG'ye aittir. Yıl içinde alınan doğal gazın 12.3 milyar Kontrat m 3 'ü Rusya 
Federasyonu'ndan, 0,5 milyar Kontrat m 3 'ü TURUSGAZ'dan, 4.3 milyar Kontrat m 3 'ü 
İran'dan, 4.9 milyar Kontrat m 3 Rusya Mavi Akım'dan, 1.0 milyar Kontrat m 3 'ü 
Nijerya'dan, 4.3 milyar Kontrat m 3 'ü Cezayir'den dış alım olarak gerçekleştirilmiştir. 
Nijerya ve Cezayir'den alınan doğal gaz sıvılaştırılmış olarak alınmaktadır. 

Kuruluşun faaliyetleri; ham petrol ve doğal gazın boru hatlarıyla taşınması, LNG 
tesislerinde sıvı doğalgazın depolanması ve gazlaştırılarak sisteme verilmesi ve doğalgazın 
pazarlanması şeklinde tanımlanabilen hizmet üretimi türündendir. Bu hizmet türlerindeki 
faaliyetler başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

Ham petrol taşımaları: 

- Güneydoğu Anadolu'da üretilen yerli ham petrol Batman-Dörtyol boru hattıyla 
taşınıp Dörtyol'daki depolara alınarak rafinerilere, 

- Ceyhan-Kınkkale boru hattıyla yerli ve yabancı ham petrolün Kırıkkale rafinerisine, 

- Irak-Türkiye boru hattıyla da Irak petrolünün Akdeniz pazarlanna ulaştığı 
Ceyhan'a taşıması yapılmaktadır. Ceyhan terminalinde verilen hizmetlerle Irak petrolünün 
alıcı ülkelere şevki sağlanmaktadır. 

Faaliyet döneminde 1,3 milyon tonu Batman-Dörtyol, 3,5 milyon tonu 
Ceyhan-Kınkkale, ambargo nedeniyle Birleşmiş Milletler izni olan 1,7 milyon tonu Irak-
Türkiye Boru Hatlan olmak üzere toplam 6,5 milyon ton olup, 50 milyon varil ham petrol 
taşıması gerçekleştirilmiştir. 

Doğalgaz pazarlanması: 
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Doğalgazın taşıma ve pazarlama hizmetleri, Malkoçlar- Ankara doğal gaz ana 
iletim hattı ve yan iletim hatlarıyla yürütülmektedir. Ana iletim hattına, Samsun-Ankara 
ve Doğu Anadolu doğal gaz iletim hatları bağlanmıştır. 

Rusya Federasyonu'ndan alman düzgün rejimli doğal gazın kış aylarında artan 
ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle ve ayrıca doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi 
amacıyla Marmara Ereğlisi'nde LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) alım, depolama ve gazlaştırma 
tesisleri (LNG ithal terminali) yapılmıştır. 

BOTAŞ'ın 2005 yıl sonu itibariyle gerçekleşen hizmetlerine ait üretim maliyeti 
toplamı 8 milyar YTL olmuştur. 

D.G. Hizmet maliyetleri: 

- Doğal gaz hizmet maliyetlerinin toplamı 7,9 milyar YTL, 

Ham petrol taşımalarında hizmet maliyetleri: 

Irak-Türkiye HPBH taşıma hizmetinde 501 bin YTL, 
- Ceyhan-Kırıkkale HPBH hizmetlerinde 14 milyon YTL, 

Batman-Dörtyol HPBH hizmetlerinde 16 milyon YTL, 
Şelmo-Batman HPBH hizmetlerinde 151 bin YTL, 

- Diğer HPBH hizmetlerinde 13 milyon YTL olmuştur. 

BOTAŞ'ın pazarlama faaliyetleri başlıca, doğal gaz satışları, ham petrol taşıma ve 
liman hizmet satışları ile arıtım ham petrol satışlarından oluşmaktadır. 

2005 yılındaki satış gelirleri, geçen yıldan % 51,8 oranında 2.784 milyon YTL 
artarak 8.150 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Satış gelirlerinin 8.138 milyon YTL'si yurt içi, 12 milyon YTL'si yurt dışı hizmet 
satışlarından elde edilmiştir. 

2005 yılı satış gelirlerinin; 

37 milyon YTL'si ham petrol taşıma hizmetlerinden, 8.101 milyon YTL'si doğal 
gaz satışlarından, 12 milyon YTL'si de liman hizmet satışlarından elde edilmiştir. 

Satış miktarlanndaki gerçekleşme rakamları doğal gazda 26,4 milyar Sm3, ham 
petrol taşıma işlerinde de 41 milyon varil olmuştur. 

2005 yılı satış gerçekleşmesi tutar olarak programın ilk durumunun % 12'si 
oranında noksan, son durumunun % 18'i oranında fazla olmuştur. 

V. YATIRIMLAR: 

BOTAŞ'ın, program kararnamesine göre mevcut 28 adet projesinin ödenekleri 
toplamı 608 milyon YTL'dir. Yıl içerisinde 4 program revizyonu yapılarak ödenek 
toplamı artırılmıştır. Yıl içinde programda yer alan projelerde % 94 oranında 573 milyon 
YTL'lik nakdi harcama gerçekleştirilmiş, ancak tümünde gerçekleşme oranı % 76 olup, 
önemli projelerin halen tamamlanmadığı görülmüştür. 
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Ülkenin son yıllarda doğal gaza her alanda artan ihtiyacı, BOTAŞ'ın yatırım 
programlarında, yeni ikmal kaynaklarına ve tüketim taleplerine göre de çok sayıda iletim 
ve dağıtım hatlarıyla, bunlara bağlı diğer yatırım projelerinin yer almasını gerektirmiştir. 

Ancak, programlara bağlanmış bu projeler yanında BOTAŞ'ın ön hazırlıklarını 
yapmadığı ve sonradan talep edilmiş bazı projelerin BOTAŞ önceliklerine uyulmadan 
öncelik kazanması, yatırımların gerçekleşme oranındaki düşüklüğün başlıca nedeni olmuştur. 
Ayrıca, yatırım projelerinin sözleşmede öngörülen sürede bitirilmemesi nedeniyle 
işletmeye geç alınması kaynak açığının büyümesine ve kârın azalmasına yol açmaktadır. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesinde BOTAŞ'ın anahtar teslimi müteahhidi olması 
nedeniyle proje hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Azerbaycan'da çıkarılan ham 
petrolün boru hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da 
tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu hattın yıllık 
kapasitesi 50 milyon ton (1 milyon varil/gün) olacaktır.Boru hattının uzunluğu 1776 km 
olup, Türkiye bölümü 1076 km.'dir.Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması ile BOTAŞ, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Türkiye kesiminin tüm mühendislik, 
tasarım ve inşaat çalışmalarını yürütecek ana müteahhit olarak görevlendirilmiştir. 
Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması hükümleri uyarınca çalışmalar üç 
aşamaya bölünmüştür. Bu aşamalar sırasıyla 6, 12 ve 32 ay sürmesi öngörülen " Temel 
Mühendislik ", " Detay Mühendislik ", " Arazi Temin ve İnşaat " aşamalarıdır. Temel 
Mühendislik çalışması, 15.05.2001 tarihinde Detay Mühendislik aşaması iş tamamlama 
belgesi 28.08.2002 tarihinde alınmıştır.Bu tarihten sonra Arazi Temini, satın alma 
hizmetleri, Boru Hattı Yapım İşleri, İstasyon ve Ceyhan Terminali inşaat ve montaj işleri 
yürütülmüştür. 

BTC Projesi ile ilgili geçici kabul belgesi 28.07.2006 tarihi itibari ile verilmiştir. 
PT 1 ve PT 3 istasyonları çalıştırılarak 04.06.2006 tarihinden itibaren gemilerle petrol 
sevkiyatına başlanmıştır. Petrol sevkiyatını etkilemeyen eksikliklerin giderilmesine 
çalışılmaktadır. 2007 yılı başında hattın 45 günlük performans testinden sonra garanti 
süresi periyodu 28.07.2007 tarihinde sona erecektir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 

1- Bağlı Ortaklıklar: 

Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararına istinaden; 
merkezi yurt dışında 500 bin US Dolar sermayeli, BOTAŞ International Ltd. (BİL) şirketi 
kurulmuş ve kuruluş kararı 03.07.1996 tarihinde Jersey Adalarında tescil ve ilan 
edilmiştir. 

Kuruluşundan itibaren 4-5 yıl kendi adına bir faaliyet icra etmeyen şirket, daha 
sonra Bakü-Ceyhan Boru Hattının Türkiye kısmının işletilmesi ile yetkili kılınacağı 
kararlaştırılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki BTC boru hattı ve mevcut tesislerinin 
işletilmesi hakkındaki anlaşma ile bu tesislerin işletilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tarafından tayin edilmiş işletmeci olarak BOTAŞ'ın bağlı ortaklığı olan BİL'e verilmiş 
olup, 04.06.2006 tarihi itibariyle BTC (Ceyhan) Limanından gemilerle Hazar Petrolü 
Sevkiyatına başlanmıştır. 

2-İştirakler: 

BOTAŞ'ın 1997 yılında gerçekleşen bir diğer iştirak ilişkisi; YPK'nın 
25.11.1996 tarih, 96/T-53 sayılı kararı gereğince BOTAŞ'ın bir Türk - Rus ortak şirketi 
olan ve merkezi Ankara'da bulunan 80 milyar TL. Sermayeli Gama - Gazprom 
Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye %35 oranında iştirak etmesi ile TURUSGAS 
A.Ş.'nin kurulması sağlanmıştır. 2005 yılında bu iştirak faaliyetleri sonucunda 2.321 bin YTL 
dönem zararı meydana gelmiştir. 

Diğer taraftan, TURUSGAZ Yönetim Kurulu'nun 07.12.2003 tarih ve 234 sayılı 
kararı ile Gama'ya ait olan hisselerin; % 15'ini BOTAŞ'a satması oybirliği ile kabul 
edilmiş ve bu karar Yüksek Planlama Kurulu'nun 16.04.2004 tarih ve 2004/T-H sayılı 
kararı ile de onaylanmış ve böylece BOTAŞ'ın hisse payının % 50'ye çıkarılması kabul 
edilmiştir. 2005 yılında devir işlemlerinin devam ettiği görülmüştür. 

Aynca BOTAŞ; Türkiye-Avusturya (NABUCCO) ve Türkiye-Yunanistan projelerini 
gündeme koymuş ve çalışmalarını başlatmıştır. 

Avrupaya doğal gaz arzı ile ilgili en önemli proje "Nabucco" projesi olup, bu proje 
ile ; Bulgaristan'dan başlayıp Romanya, Macaristan güzergahını izleyerek Avusturya'ya 
ulaşması planlanmaktadır.Bu projenin gerçekleştirilmesi için güzergah üzerindeki bu 5 
ülke bir araya gelerek bir şirket kurulmasına karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda, 
merkezi Viyana'da bulunan "NABUCCO Company Pipeline GmbH" şirketi kurulmuştur. 
Şirketin kuruluşuna ait kuruluş sözleşmesi 26.02.2004 tarihinde Viyana'da imzalanmış 
olup, şirket çalışmalarına devam etmektedir. 

VII.- ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-BOTAŞ'ın doğal gaz iletim hatlarının, 2005 yılında her İl'e doğal gaz verilmesi 
projeleri kapsamında 7271 km.ye ulaştığı ve 2009 yılına kadar bir gaz ve ham petrol 
iletim şirketine dönüşeceği, uluslar arası doğal gaz alım sözleşmelerinin yerine getirilmesi 
ve gaz arzının Türkiye genelinde kesintisiz sürdürülmesi gerektiği, ayrıca doğal gaz 
işletmelerinin faaliyetlerinin yanıcı, patlayıcı özelliği olan tehlikeli işler niteliğinde olduğu 
dikkate alınarak BOTAŞ'ın tüm işletmelerindeki kalifiye teknik personel gereksiniminin 
belirlenerek, yeterli sayı ve kalitede personel alınabilmesi için, ilgili merciler nezdinde 
gerekli girişimlerin yapılması ve personel eğitiminin ağırlıklı olarak sürdürülmesi. 

2- Kış aylarında doğal gaz darboğazlarının yaşanmaması veya etkilerinin en düşük 
düzeyde tutulabilmesi açısından, doğal gaz kaynaklanılın çeşitlendirilmesi konusunda sürdürülen 
çalışmalann ve yürütülen projelerin kısa sürede sonuçlandırılması. 
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3- BTC projesinin bitiriliş döneminde, BTC Co ile uzlaşma anlaşmasının 
imzalandığı dikkate alınarak, Müteahhitler ile yapılacak kesin hesaplaşma ve iş 
değişikliği, hak talebi konularındaki görüşmelerde uzlaşma yoluna gidilmesi, projenin 
bitirilmesi sonrası, proje gelir ve giderleri kesin miktarlarının tespiti konusunda, bir 
çalışma yapılarak, projenin sonuçlandırılması ve bu bağlamda Lot A ve istasyonlar 
yapım işlerinin bitirilmesinden sonra, bu işler için yapılan kesin harcamaların uzman 
personelden oluşacak bir ekip tarafından tespit edilmesi ve sözleşme tutarlarını aşan 
ödemelerin ve müteahhitlere verilen borçların, ilgili müteahhitlerden tahsili konusunda 
gerekli hukuki yollara başvurulması. 

4- Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde uygun görüldüğü üzere; Adapazarı 
Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında dağıtım faaliyetlerini yürüten AGDAŞ 
(Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.), Enka-Intergen Santralına ait yüksek basınçlı iletim hattının 
bir dağıtım hattı olduğu gerekçesiyle kendi kapsamına alınması konusunda Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesinde açtığı davanın EPDK'nın söz konusu hattın dağıtım hattı olduğu 
yolundaki görüşü esas alınarak kazanıldığı ve BOTAŞ'a ait yüksek basınçlı iletim 
hatlarının dağıtım hattı olduğu şeklindeki bu kararın, benzer talep ve davalara emsal teşkil 
edeceği ve bu nedenle önemli kamu kaynak kaybına neden olacağı dikkate alınarak, karar 
düzeltme aşamasında, BOTAŞ'ca ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerin sürdürülmesi. 

5- BOTAŞ'ın içinde bulunduğu finansman dar boğazın aşılması ve sözleşmelerden 
doğan hak ve vecibelerin yerine getirilebilmesi için; 

- EÜAŞ ve HEAŞ'a doğal gaz satışından kaynaklanan vadeli ticari alacakların 
tahsilat oranının 2000-2006 yıllarında giderek azalması nedeniyle, 23.11.2006 tarihi itibari 
ile ana para ve gecikme zammı (faizleri) ile birlikte toplam 8,4 milyar YTL'ye ulaşan 
alacağın tahsili konusunda etkin önlemlerin alınması ve söz konusu kuruluşlarla ilgili 
olarak aynı konuda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 yılı Denetim 
Raporuna ekli Özel İnceleme Raporu'nda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

-Ticari alacaklar ve bunların gecikme zammı tutarlarının dönemi içinde hesaplanarak 
ilgili hesaplarda izlenmesi suretiyle cari hesap mutabakatının sağlanması ve zaman aşımı 
süresi dikkate alınarak yasal prosedüre uygun tebligatların sürekli yapılması, 

- Mali durumunu ve finans ihtiyaçlarını BOTAŞ'a doğal gaz borçlarını 
ödemeyerek karşılama yolunu seçen EGO'nun 23.11.2006 tarihi itibariyle ana para ve 
gecikme zammı toplam 840,1 milyon YTL'ye ulaşan borçlarının hızla büyümesi suretiyle 
kamu kaynaklarının ticari ilkelere aykırı kullanılmasına izin verilmemesi ve tahsili için 
idari ve mali kurallara titizlikle uyulması ve gerekli her türlü tedbirin alınması, 

- İZGAZ'ın mali durum ve finans ihtiyacını BOTAŞ'a olan borçlarını ödemeyerek 
karşılama yolunu seçerek, sürekli borç stokunu artırma eğiliminde olduğu dikkate alınarak 
bu gibi müşterilerle ilgili uygulamalarda kamu kaynaklarının ticari ilkelere aykırı 
kullanılmasına izin verilmemesi ve tahsili için idari ve mali kurallara titizlikle uyulması ve 
gerekli her türlü tedbirin alınması, 

- Ticari alacakların vadesinde tahsil edilmesi esas olmakla birlikte ödeme planına 
bağlı ertelenen alacakların tahsil sürecinde riskin azaltılması için gerekli teminatın 
alınmasına özen gösterilmesi. 
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6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1- BOTAŞ ve ülke ekonomisine önemli miktarda zarar veren ham petrol boru 
hatlarından yapılan hırsızlık olaylarının ve sabotajların azaltılması, önüne geçilmesi 
konusunda BOTAŞ'ca her türlü önlemin alınması, konunun titizlikle takibi ve bu hususta 
ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi. 

2- BTC Projesi Lot A yapımını üstlenen Tepe/Nacap Konsorsuyumuna esasen 
ihale kapsamında bulunan bir kısım işler için yapılan ek ödemeler ile, oluşturulan acil 
durum ekibi dolayısı ile Femas Şirketi'ne yapılan ödemeler konusunda düzenlenen ve 
Üyeler Kurulu'nun 08.02.2005 tarihli toplantısında kabul edilen Özel İnceleme 
Raporu'nda yer alan ve KİT Komisyonu'nca Enerji ve< Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş 
Kurulu'na intikal ettirilen konularla ilgili inceleme ve soruşturmanın sonuçlandırılması. 

3- BOTAŞ kaynaklarının verimli ve etkin kullanımının sağlanması ve doğal gaz 
verilecek sanayi ve yerleşim bölgelerinin belirlenmesinde yapılacak yatırımın ekonomik 
olması gerektiğinden, yatırıma esas değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, yatırım kararı 
alınması ve programlarının hazırlanmasında yapılabilirlik raporlarının esas alınması. 

SONUÇ: 

BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2005 yılı bilançosu ve 245.366.082,38 
Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

devam eden yargılamalarla ilgili hususlar saklı kalmak kaydıyla, tasvip 
edilmiştir. 
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BOTAŞ 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

2005 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
AKTİF ( V a r l ı k l a r ) 

YTL YTL 
1- DONEN VARLIKLAR 5.222.570.607,74 6.390.233.923,04 

A. Hazır değerler 210.575.180,05 44.860.869,46 
B. Menkul kıymetler 264.492.007,49 458.796,95 

1. Menkul kıymet, değer düşüklüğü karş. (-) 
C. Ticari alacaklar 2.548.399.564,88 3.530.339.797,27 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 280.214.693,60 (299.078.074.43) 
D. Diğer alacaklar 7.365.965,25 23.391.270,27 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 3.410.578,09 (3.075.069,25) 
E. Stoklar 77.191.731,73 149.742.008.86 
1. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2. Verilen sipariş avansları 12.112.055,37 10.820.093,54 
F. Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyet. 2.094.955.363,54 2.629.102.073,87 
G. Gelecek aylara ait gider vc gelir tahak. 19.415.927,10 12.169.806,02 
H. Diğer dönen varlıklar 174.867,70 169.300,34 
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 5.222.570.607,74 6.390.233.923,04 

II. DURAN VARLIKLAR 1.835.336.274,04 2.009.724.249,45 
A. Ticari alacaklar 58.073.883,04 66.866.349,02 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
B. Diğer alacaklar 6.173.161,09 20.223.002,34 
1. Alacak senetleri reeskontu (-) 
2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 
C. Mali duran varlıklar 787.857,17 787.857,17 
1. Bağlı menkul kıymetler 
2. Bağlı menkul kıymet, değer düşük.karş.(-) 
3. İştirakler 116.807,17 116.807,17 
4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
5. İştiraklere serm.pay.değer düş.kars. (-) 
6. Bağlı ortaklıklar 671.050,00 671.050,00 
7. Bağlı ortaklılar sermaye taahhütleri 
8. Bağlı ortak, serm.pay.değer düş.kars. (-) 
9. Diğer mali duran varlıklar 

İÜ. Diğer mali duran varlıkl.değ.düş.kars. (-) 
D. Maddi duran varlıklar 1.608.398.429,32 1.753.796.924,48 
1. Maddi duran varlıklar (brüt) 3.786.054.830,76 3.758.292.828,93 
2. Birikmiş amortismanlar (-) (2.789.747.378,93) (3.242.521.129,91) 
3. Yapılmakta olan yatırımlar 576.587.610,86 1.183.784.312,83 
4. Verilen avanslar 35.503.366,64 52.240.912,63 
E. Maddi olmayan duran varlıklar 6.018.146,40 4.438.306,75 
1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 11.218.859,96 11.293.208,02 
2. Birikmiş amortismanlar (-) (5.200.713,56) (6.854.901,27) 
3. Verilen avanslar 
F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 
1. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 
2. Birikmiş tükenme paylan (-) 
3. Verilen avanslar 
G. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakk. 6.250,00 
H. Diğer duran varlıklar 155.884.797,02 163.605.559,69 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.835.336.274,04 2.009.724.249,45 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 7.057.906.881,78 8.399.958.172,49 
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BOTAŞ 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

2005 Yılı Bilançosu 

PASİF (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem PASİF (Kaynaklar) 
YTL YTL 

1- KISA VADELİ BORÇLAR 3.467.452.954,75 4.389.676.505,93 
A. Mali borçlar 179.951.955,10 231.532.815,23 
B. Ticari borçlar 700.782.585,45 1.252.511.264,68 
1. Borç scnetlen reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 297.235.562,96 123.737.969,17 
1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 80.016.769,69 277.831.175,12 
E. Yıllara yaygın inşaat ve onanın hak ediş. 2.089.751.486,69 2.347.260.859,65 
F. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 96.840.869,22 123.958.305,21 
ü. Borç ve gider karşılıkları (5.590.084,63) 21.972.021,10 
1. Dönem kan ve değer yasal yükkarş. 206.022,10 20.031.561,00 
2. Dönem kamun peşin vergi vc diğer yük.(-) (11.161.603,56) (4.249.034,50) 
3. Kıdem tazminatı karşılığı 2.339.428,24 3.142.921,87 
4. Diğer borç ve gider karşılıklan 3.026.068,59 3.046.572,73 
H. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak. 28.366.546,13 10.777.781,24 
I. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 97.264,14 94.314,53 

KISA VADELİ YAB. KAYNAK. TOPLAMI 3.467.452.954,75 4.389.676.505,93 
D. UZUN VADELİ YAB. KAYNAK 473.669.733,44 381.841.142,21 

A. Mali borçlar 343.646.573,70 253.243.10634 
B. Ticari borçlar 50.927.032,04 43.469.402,69 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
C. Diğer borçlar 3.996.225,79 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 
D. Alınan avanslar 
E. Borç ve gider karşılıklan 72.841.336,57 82.958.656,49 

1. Kıdem tazminatı karşılığı 
2. Diğer borç ve gider karşılıktan 17.738.796,80 17.992.623,47 

F. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahak 193.732,00 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 2.258.56534 1.976.244,69 

UZUN VADELİ YAB. KAYNAK. TOPLAMI 473.669.733,44 381.841.142,21 
m. ÖZ KAYNAKLAR 3.116.784.193,59 3.628.440.52435 

A. Ödenmiş sermaye 1.837.300.667,58 1.829.857.327,05 
1. Sermaye 1.300.000.000,00 1.830.000.000,00 
2. Ödenmemiş sermaye (-) (142.672,95) 
3. Verilen avanslar 
B. Sermaye yedekleri 
1. Hisse senetleri ihraç primleri 
2. Hisse senetleri iptal kari an 
3. M.D.V. yeniden değer amşlan 
4. İştirakler yeniden değer artışlan 
S. Maliyet bedeli artış fonu 
6. Diğer sermaye yedekleri 
C. Kar yedekleri 1.567.568.35238 1.573.248.675,92 
1. Yasal yedekler 1.500.749.590,00 1.502.827.470,00 
2. Statü yedekleri 66.818.762,38 66.818.76238 
3. Olağanüstü yedekler 3.602.443,54 
4. Diğer kar yedekleri 
5. Özel fonlar 
D. Geçmiş yıl karimi 
E. Geçmiş yıl zararları (-) (293.765.149,92) 
F. Dönem net kan 5.680.323,55 225.334.52138 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.116.784.193,59 3.628.440.52435 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.057.906.881,78 8399.958.172,49 
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BOTAŞ 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
A- Brüt Satışlar 5.368.420.129,04 8.155.071.390,85 

B- Satış indirimleri (-) (2.658.938,83) (4.999.348,17) 

C- Net Satışlar 5.365.761.190,22 8.150.072.042,68 

D- Satışların Maliyeti (-) (5.224.127.549,99) (7.901.692.556,28) 

Brüt Satış Karı veya Zararı 141.633.640,23 248.379.486,40 

E- Faaliyet Giderleri (22.355.770,97) (16.177.734,39) 

Faaliyet Karı veya Zararı 119.277.869,26 232.201.752,01 

F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 198.838.284,54 203.359.927,36 
G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (251.455.730,97) (163.956.906,53) 
H- Finansman Giderleri (-) (32.018.299,93) (28.605.547,45) 

Olağan Kar veya Zarar 34.642.122,90 242.999.225,39 

1- Olağandışı Gelir ve Karlar 20.807.885,46 60.068.737,30 
J- Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (49.563.662,72) (57.701.880,31) 

Dönem Karı veya Zararı 5.886.345,65 245.366.082,38 

K- Dönem Karı Vergi ve Diğer 
Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) (206.022,10) (20.031.561,00) 

Dönem Net Karı veya Zararı 5.680.323,55 225.334.521,38 
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SAYI: 66 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT 
HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 
sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 3'üncü Yasama Yılının 06/11/2008 tarihli 5'inci birleşiminde denetlenmiştir. 
Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, Kuruluşla 
ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık Denetim Raporu, 
Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar 
dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I.TOPLU BAKIŞ: 

Türkiye ve Irak Cumhuriyetleri arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanmış bulunan 
"Petrol Boru Hattı Anlaşması" gereğince 07.03.1974 tarih ve 14820 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 7/7871 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla, sermayesinin en az % 99'una 
TPAO'nın sahip olacağı bir Anonim Şirket kurulmasının öngörülmesi üzerine BOTAŞ, 
15.08.1974 tarihinde TPAO tarafından kurulmuştur. 

BOTAŞ, TPAO'nın bağlı ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, Bakanlar 
Kurulu'nun 08.02.1995 gün ve 95/6526 sayılı, Yüksek Planlama Kurulu'nun 13.03.1995 
gün ve 95/T-20 sayılı karanyla TPAO'nın bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılarak, teşekkül 
haline dönüştürülmüş, yeni Ana Statüsü 17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece BOTAŞ, bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiş ve o tarihten beri 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak hizmetine devam etmiştir. 

Yeni Ana Statüsünde, Şirket'in amaç ve faaliyet konulan; 

"Türkiye içinde vc dışında her türlü petrol ve petrol ürünleriyle doğal gaz boru 
hatları inşa etmek, ettirmek, inşa edilmiş boru hatlannı devralmak, satın almak veya 
kiralamak, boru hatlanyla petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz nakliyatında bulunmak ve 
boru hatlannda nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurtdışında 
petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj 
gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak" 

olarak ifade edilmiştir. 
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Ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Karanyla da, 
BOTAŞ'a Türkiye'nin ham petrol, doğal gaz, LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) ihtiyacını 
sağlamak, uluslararası ticaret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyette bulunmayı 
teminen yurtdışında şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak 
yetkisi verilmiş, bu yetkiye istinaden merkezi yurtdışında bulunan (Jersey Adaları) ve 
kuruluşu yabancı mevzuata göre gerçekleştirilen BOTAŞ INTERNATIONAL 
LIMITED (BİL) Şirketi 03.07.1996 tarihinde kurulmuştur. BOTAŞ'ın sermayesi 1999 
yılı içinde 1,5 milyon YTL'den 150 milyon YTL'ye, 2002 yılında 1,3 milyar YTL'ye, 
2005 yılında ise 1,8 milyar YTL'ye yükseltilmiştir. 

Kuruluşun, son beş yıllık faaliyetlerine ait veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Toplu Bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 
Son iki yıl 

farkı 
Artış veya 
azalış % 

Sermaye Bin YTL 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.830.000 1.830.000 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 1.277.857 1.613.929 1.837.301 1.829.857 1.830.000 143 

ö z kaynaklar Bin YTL 2.261.414 2.707.893 3.116.784 3.628.441 3.673.085 44.644 1,2 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 2.475.920 2.668.527 1.851.274 2.424.256 5.150.228 2.725.972 112,4 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL 

Finansman giderleri Bin YTL 231.605 46.388 39.908 68.213 .316.537 248.324 364,0 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 3.365.278 3.725.194 4.398.146 4.996.318 5.615.643 619.325 12,4 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 1.580.077 2.057.699 2.789.747 3.242.521 3.397.027 154.506 4,8 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 337.929 382.587 251.555 573.227 543.471 (29.756) (5,2) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % 39,0 73,0 60,0 94,3 96,4 2 2,3 

Bağlı ortaklıklara Ödenen sermaye Bin YTL 57 47 671 671 671 (0) 

Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin YTL 

İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 10 94 117 117 117 0 0,2 

İştirakler temettü gelirleri Bin YTL 17.369 14.413 6.139 

Başlıca alım miktarı (Doğal Gaz) Milyon SM 3 17.339 20.884 21.777 26.736 30.308 3.572 13,4 

Tüm alım tutan Bin YTL 3.286.022 4.469.574 4.586.022 7.410.774 12.253.438 4.842.664 65,3 

I IPBl Harındaki taşımalar toplamı Milyon Varil 222 99 80 56 51 (5) (9,3) 

Doğal gaz taşımaları toplamı Milyon S M 3 17.339 20.883 21.766 26.735 30.307 3.572 13,4 

Irak-Türkiye HPBH kapasitesi Milyonton/Y ıl 70,9 70.9 70,9 70.9 

Irak-Türkiye HPBH kapasitesinden yararlanma 
% 34,0 11,7 7,3 2,5 2,5 

Irak-Türkiye boru hattı hizmet satış maliyeti Bin YTL 15.091 6.452 1.956 427 673 246 57,6 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesi Milyon Varil/Yıl 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesi Milyon Ton/Yil 4,3 4.3 4.3 4,3 4,3 

Batman-Dörtyol HPBH kapasitesinden 
yararlanma oranı 

% 59,0 36,0 30,0 30,0 33,0 3 10,0 

Batman-Dörtyol boru hattı hizmet satış maliyeti Bin YTL 13.724 14.589 15.994 14.833 20.131 5.298 35,7 

Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasitesi Milyon Varil/Yıl 35 35 35 35 35 

Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasitesi Milyon Ton/Yıl 5,0 5.0 5,0 5.0 5,0 

Ceyhan-Kınkkale HPBH kapasitesinden 
yararlanma oram 
Ceyhan-Kınkkale boru hattı hizmet satış 
maliyeti 

% 

Bin YTL 

72,0 

12.251 

71,0 

15.774 

67,0 

12.893 

70,0 

11.507 

76,0 

6.267 

6 

(5.240) 

8,6 

(45,5) 

Tüm doğal gaz boru hattı satış maliyeti Bin YTL 3.795.305 5.050.615 5.175.996 7.862.191 12.396.012 4.533.821 57,7 

Başlıca satış miktarı (doğal gaz) Milyon S M J 17.079 20.574 21.766 26.417 30 .024 3.607 13,7 

Net satış tutan Bin YTL 4.596.552 5.906.917 5.365.761 8.150 072 12.299.951 4.149.879 50,9 

Stoklar: 

-İlk madde ve malzeme Bin YTL 9.869- 10.366 11.578 13.835 16.780 2.945 21,3 

-Yan mamuller Milyar YTL 

-Mamuller Bin YTL 21 179.790 344 171 190 19 11,1 

-Tican mallar Bin YTL 65.215 87.387 52.894 124.579 221.848 97.269 78,1 

-Diğer stoklar Bin YTL 160.777 269 264 337 286 (51) (15,0) 

İşçi (ortalama) (BTC HPBH PD hariç) Kişi 2.593 2.968 2.882 2.720 2.758 38 1,4 

Personel İçin yapılan tüm giderler Bin YTL 92.377 124.538 174.383 179.750 172.612 (7.138) (4,0) 

Cari yıla ilişkin; 

-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 91.390 118.896 159.072 169.026 167.551 (1.475) (0,9) 

-İşçi başına aylık ortalama gider Bin YTL 2,5 3,5 3,7 5,0 5,0 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 

Bin YTL 210.359 212.768 206 20.032 (20.032) (100,0) 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 471.666 899.615 591 2.569 1.756.292 1.753.723 68.252,4 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL 1.366.903 622.860 909.444 416.878 (492.566) (54,2) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 1.787.591 1.047.285 911.993 2.ISI.878 1.239.885 136,0 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 1.741.203 1.007.377 843.780 1.835.341 991.561 117,5 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) % 34 3.8 3.8 6.4 (6) (100,0) 

Mali karlılık (öz Kaynak yönünden) % 34 35.3 0,2 6,6 1,2 (5) (81,8) 

İktisadi karlılık % 22 19.6 0,9 5,6 3,9 (2) (30,5) 

Zararlılık % 

Faaliyet kan veya zararı Bin YTL 767.763 795.052 119.278 232.202 (150.106) (382.308) (164,6) 

Dönem kan Bin YTL 775.581 955.524 5.886 245 .365 44 .645 (200.720) (81,8) 

Bilanço kan Bin YTL 565.222 742.757 5.680 225.334 44.645 (180.689) (80,2) 

2001 ila 2004 yıllanna ilişkin TL değerler, YTL'ye dönüştürülmüştür. 
•Şirketin 31.12.2003 tarihi bilançosu 01.01.2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulduğundan yukarıdaki çizelgede yer alan 
bilançoya ilişkin 
2003 yılı rakamlar düzeltilmiş verilere göre yapılmıştır. 

2002 -2004 yıllarına ilişkin TL değerler,YTL 'ye dönüştürülmüştür. 
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Uluslar arası anlaşmalara dayanarak boru hatlarıyla transit ham petrol taşımacılığı 
ile Türk ekonomisinde yer alan, daha sonraları yine uluslar arası anlaşmalarla doğalgazın 
satın alınması, taşınması ve pazarlanması konularında da görevlendirilen BOTAŞ, 
özellikle enerji ve ulaştırma sektöründe, çok önemli bir konuma gelmiştir. 

II. İDARİ BÜNYE: 

BOTAŞ'ın merkez teşkilatı; Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardımcısından 
oluşan Genel Müdürlük ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, 18 daire başkanlığı, hukuk, basın ve 
halkla ilişkiler müşavirliği, savunma sekreterliği,:BTC HPBH Proje Direktörlüğü ve 
başkanlıklara bağlı 61 müdürlükten oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise; Doğal Gaz İşletmeleri 
ve Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlükleri, LNG Terminal İşletme Müdürlüğü, Dörtyol, 
İstanbul ve Kayseri İşletme Müdürlükleri ile Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire 
Başkanlığına bağlı irtibat bürolarından oluşmaktadır. 

BOTAŞ, yönetim bakımından 233 sayılı KHK ile Kuruluş ana statüsü; denetim 
bakımından ise, 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı KHK hükümlerine tabidir. Personelle ilgili 
olarak, 4857, 506, 2821, 2822 sayılı Kanunlar hükümleri uygulanmaktadır. Kapsam dışı 
personel ise ücret ve özlük haklan bakımından 527 sayılı KHK'ye tabi bulunmaktadır. 

2006 yılı sonu itibari ile BOTAŞ'da 897'si kapsam dışı, 1.856'sı kapsam içi olmak 
üzere 2.753 personel istihdam edilmektedir. 

Kuruluşça 2006 yılında personele yapılan tüm giderler toplamı 172,6 milyon YTL 
olmuştur. Geçen yıla göre personel giderlerindeki % 4 oranında azalış, geçmiş yıllarla 
ilgili işten ayrılma tazminatı tutanndaki azalıştan kaynaklanmıştır. 

III. MALİ BÜNYE: 

Şirketin mali bünyesini incelemek amacı ile düzenlenen 2006 yılı sadeleştirilmiş 
bilançosu ve bu bilançoyu oluşturan kaynak ve varlıklann durumu esas alınarak değerlendirme 
yapılmıştır. 

Şirket varlıklarının % 70 oranında 6.164 milyon YTL'si dönen, % 30 oranında 
2.659 milyon YTL'si de duran varlıklardan meydana gelmektedir. 

Varlıklara tahsis edilen kaynaklannın ise % 58 oranında 5.150 milyon YTL'lik 
bölümü yabancı, % 42 oranında 3.673 milyon YTL'lik bölümü de öz kaynaklardan 
oluşmaktadır. 

Öz kaynaklardaki artış, dönem net kârının etkisiyle, yabancı 
kaynaklardaki % 112 oranında 2.725 milyon YTL artış ise mali ve ticari borçlarla ilgili 
bulunmaktadır. 

Varlıklardaki artış ise, büyük ölçüde ticari alacaklarda meydana gelen 1.932 
milyon YTL'lik artışın önemli kısmı EÜAŞ-HEAŞ-EGO ve İZGAZ'dan olan alacaklar ile 
duran varlıklar içinde yer alan 464 milyon YTL'lik yatınm harcamalan ile 166 milyon 
YTL'lik stoklardaki artıştan kaynaklanmıştır. 
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Öz kaynakların bünyesinde zahiri bir kaynak olan 254 milyon YTL tutarındaki 
enflasyon düzeltmesi olumlu farkları dikkate alınmadığı takdirde % 66,4 olarak ortaya 
çıkan finansman rasyosunun ortaya koyduğu çarpıcı durum işletme faaliyetleri ile ilgili 
tasarruf tedbirlerinin alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Yabancı kaynaklar ise önceki döneme göre % 112 oranında 2.725 milyon YTL 
artışla 5.150 milyon YTL olmuştur. Geçen yıla göre öz kaynaklardan meydana gelen 
% 1,2 oranında artışa rağmen yabancı kaynak kullanım oranının çok yüksek olması, öz 
kaynaklar ile yabancı kaynaklar arasındaki dengeyi olumsuz yönde etkilemiştir. 

Mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ticari alacakların tahsil süresinin çok 
uzaması BOTAŞ'ın bütçe ve fınansal çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi açısından 
işletme politikalarını (fınans, personel, alım, üretim, satım, yatınm) önemli ölçüde 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bir fikir vermek açısından Şirketin 16.11.2007 tarihi itibariyle birikmiş: 

olmak üzere toplam 12,3 milyar YTL alacak tutannın büyük bölümü vadesi geçmiş ana 
para ve gecikme zammı alacağı bulunmaktadır. Şirketin girişimlerine rağmen tahsil 
edilmemiş bu alacaklar kuruluşun finansman darboğazına girmesine neden olmuştur. Bu 
yüzden varlık edinilmesinde kullanılan kaynaklann büyük bölümü dış kaynaklı kredilerden 
oluşmaktadır. 

Ticari alacaklann zamanında tahsil edilememesi sonucunda, Şirket'in nakit 
akışındaki düzensizliğin sürmesi nedeniyle, cari harcamalar, muhtelif yurtiçi bankalardan 
temin edilen yüksek maliyetli krediler ile karşılanmak suretiyle yapılmıştır. 

Yıl içinde işletme ve yatırım faaliyetlerini sürdürmesi için bankalardan temin 
edilen ticari kredi kullanımı 31.10.2007 tarihi itibariyle 1.9 milyar YTL'ye yükselmiş 
olup, bu kredilere ait 590,6 milyon YTL faiz gideri bulunmaktadır. 

Ayrıca, 2006 yılı Kasım ayından itibaren vergiler (KDV, ÖTV, Stopaj) 
ödenmemiştir. Başkent Vergi Dairesi söz konusu vergi borçları için tecil talebinde 
bulunulmasına rağmen, tecil talebini reddetmiş ve 6183 sayılı Kanuna göre ödeme emri 
göndermiştir. Diğer taraftan EGO, EÜAŞ ile HEAŞ'dan alacaklar üzerine Maliye 
Bakanlığı tarafından haciz konulması sonucu nakit akışı durma noktasına gelmiştir. 

Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne olan 2,1 milyar YTL vergi borcu ertelenmiş 
olup, 16.11.2007 tarihi itibariyle tecil faizi tutan 500 milyon YTL hesaplanmıştır. Şirket 
vergi yükümlülüklerini erteleyerek yüksek tutarlara ulaşan gecikme cezası ve tecil faizine 
maruz kalmıştır. 

EÜAŞ-HEAŞ'tan 
EGO'dan 

10.864,8 milyon YTL 
676,9 milyon YTL 

73,6 milyon YTL 
22.3 milyon YTL 

417,4 milyon YTL 
119,7 milyon YTL 
99.4 milyon YTL 

İZGAZ'dan 
TÜGSAŞ'tan 
BOT'lardan 
İGDAŞ'dan 
DİĞER 
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BOTAŞ'ın mali sonuçlarını ilgilendiren önemli etkenlerin başında ödenen faizler 
ile kur farkları gelmektedir. İşletme ve yatırım faaliyetlerini sürdürmek için aldığı krediler 
ve tahakkuk eden faizler hesaplara yansıtılmıştır. Diğer taraftan teşekkülce EÜAŞ-HEAŞ 
ve EGO gibi kuruluşlardan doğal gaz bedellerinden dolayı ticari alacaklar için bir faiz 
uygulaması yoluna gidilmemiştir. Bu nedenle BOTAŞ'ın varlıkları içinde % 90,8 gibi 
yüksek bir oranda yer tutan ticari alacakların faizsiz bırakılması, dönem sonucunu 
etkilemektedir. Ticari alacaklarla ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 yılı 
Denetim Raporu ekinde yer alan " Özel İnceleme Raporu"nda ayrıntılı olarak açıklanan 
sorunlar henüz bir çözüme ulaşmamıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Ham petrol taşımacılığı, doğal gaz alım, taşıma ve pazarlaması hizmetleri yanında 
bunlarla ilgili yan hizmetleri yürüten BOTAŞ'ın 2006 yılı faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 

BOTAŞ, 2006 yılında 12,3 milyar YTL tutarında alım yapmıştır. Alım tutan geçen 
yıla göre % 65 oranında 4,8 milyar YTL fazla gerçekleşmiştir. Bu tutann % 99,6'sı oranında 
12,2 milyar YTL'si LNG de dahil olmak üzere toplam, doğal gaz alımlanna ait 
bulunmaktadır. 2006 yılında LNG dahil toplam 30.307 milyon Sm3 doğalgaz alımı 
gerçekleştirilmiş olup, öngörülen yatınmlann tamamlanması nedeniyle bu gerçekleşme doğal 
gaz alım programından % 27 oranında, geçen yıla göre % 65 oranında daha fazla olmuştur. 

Alımlar tutarı 12.253.438 Bin YTL'nin % 99,6 oranında 12.203.204 Bin YTL'lik 
bölümü dış alımlardan, % 0,4 oranında 50.234 Bin YTL'lik bölümü ise iç alımlardan 
meydana gelmiştir. Dış alımların % 99,6 oranındaki 12.203.204 Bin YTL'lik bölümü 
dışarıdan alınan doğal gaz ve LNG'ye aittir. Yıl içinde alınan doğal gazın 11.5 milyar 
Sm 3 'ü Rusya Federasyonu'ndan, 0,5 milyar Sm 3 'ü TURUSGAZ'dan, 5.5 milyar Sm 3 'ü 
İran'dan, 7,9 milyar Sm 3 Rusya Mavi Akım'dan, 1,0 milyar Sm 3 'ü Nijerya'dan, 4,0 milyar 
Sm 3 'ü Cezayir'den dış alım olarak gerçekleştirilmiştir. Nijerya ve Cezayir'den alınan 
doğal gaz sıvılaştırılmış olarak alınmaktadır. 

Kuruluşun faaliyetleri; ham petrol ve doğal gazın boru hatlarıyla taşınması, LNG 
tesislerinde sıvı doğal gazın depolanması ve gazlaştınlarak sisteme verilmesi ve doğalgazın 
pazarlanması şeklinde tanımlanabilen hizmet üretimi türündendir. Bu hizmet türlerindeki 
faaliyetler başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

Ham petrol taşımaları: 

- Güneydoğu Anadolu'da üretilen yerli ham petrol Batman-Dörtyol boru hattıyla 
taşınıp Dörtyol'daki depolara alınarak rafinerilere, 

- Ceyhan-Kırıkkale boru hattıyla yerli ve yabancı ham petrolün Kırıkkale 
rafinerisine, 

- Irak-Türkiye boru hattıyla da Irak petrolünün Akdeniz pazarlarına ulaştığı 
Ceyhan'a taşıması yapılmaktadır. Ceyhan terminalinde verilen hizmetlerle Irak petrolünün 
alıcı ülkelere şevki sağlanmaktadır. 
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Faaliyet döneminde taşınan ham petrol 1,4 milyon tonu Batman-Dörtyol, 3,8 milyon 
tonu Ceyhan-Kınkkale, ambargo nedeniyle Birleşmiş Milletler izni olan 1,7 milyon tonu 
Irak-Türkiye Boru Hatlanna ait olmak üzere toplam 6,9 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 

Doğal gazın pazarlanması: 

Doğal gazın taşıma ve pazarlama hizmetleri, Malkoçlar- Ankara doğal gaz ana 
iletim hattı ve yan iletim hatlanyla yürütülmektedir. Ana iletim hattına, Samsun-Ankara ve 
Doğu Anadolu doğal gaz iletim hatları bağlanmıştır. 

Rusya Federasyonu'ndan alınan düzgün rejimli doğal gazın kış aylarında artan 
ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle ve ayrıca doğal gaz arz kaynaklannın çeşitlendirilmesi 
amacıyla Marmara Ereğlisi'nde LNG (Sıvılaştınlmış doğal gaz) alım, depolama ve gazlaştırma 
tesisleri (LNG ithal terminali) yapılmıştır. 

BOTAŞ'ın 2006 yıl sonu itibariyle gerçekleşen hizmetlerine ait üretim maliyeti 
toplamı 12,6 milyar YTL olmuştur. 

BOTAŞ'ın başlıca pazarlama faaliyetleri, doğal gaz satışları, ham petrol taşıma ve 
liman hizmet satışları ile arıtım ham petrol satışlanndan oluşmaktadır. 

2006 yılındaki satış gelirleri, geçen yıldan % 50,9 oranında 4.149 milyon YTL 
artarak 12.299 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir 

Satış gelirlerinin 12.275 milyon YTL'si yurt içi, 24 milyon YTL'si yurt dışı hizmet 
satışlarından elde edilmiştir. 

2006 yılı satış gelirlerinin; 

11 milyon YTL'si ham petrol taşıma hizmetlerinden, 12.275 milyon YTL'si doğal 
gaz satışlarından, 13 milyon YTL'si de liman hizmet satışlarından elde edilmiştir. 

Satış miktarlanndaki gerçekleşme rakamları doğal gazda 30 milyar Sm3, ham 
petrol taşıma işlerinde de 50 milyon varil olmuştur. 

2006 yılı satış gerçekleşmesi tutar olarak programın ilk durumuna göre % 17 
oranında artmıştır. 

V. YATIRIMLAR: 

BOTAŞ'ın, program kararnamesine göre mevcut 24 adet projesinin ödenekleri 
toplamı 564 milyon YTL'dir. Yıl içerisinde 8 program revizyonu yapılarak ödenek 

Hizmet maliyetleri; 
- Doğal gaz faaliyetlerinde 
- Irak-Türkiye HPBH taşıma hizmetinde 
- Ceyhan-Kınkkale HPBH hizmetlerinde 
- Batman-Dörtyol HPBH hizmetlerinde 
- Şelmo-Batman HPBH hizmetlerinde 
- Diğer HPBH hizmetlerinde 

12,5 milyar YTL, 
793 bin YTL, 
13 milyon YTL, 
19,1 milyon YTL, 
176 bin YTL, 
19 milyon YTL olmuştur. 
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toplamı artırılmıştır. Yıl içinde programda yer alan projelerde % 96 oranında 543 milyon 
YTL'lik nakdi harcama gerçekleştirilmiş, ancak tümünde fiziki gerçekleşme oranı % 68 
olup, önemli projelerin halen tamamlanmadığı görülmüştür. 

Ülkenin son yıllarda doğal gaza her alanda artan ihtiyacı, BOTAŞ'ın yatırım 
programlarında, yeni ikmal kaynaklarına ve tüketim taleplerine göre de çok sayıda iletim 
ve dağıtım hatlarıyla, bunlara bağlı diğer yatınm projelerinin yer almasını gerektirmiştir. 

Ancak, programlara bağlanmış bu projeler yanında BOTAŞ'ın ön hazırlıklannı 
yapmadığı ve sonradan talep edilmiş bazı projelerin BOTAŞ önceliklerine uyulmadan 
öncelik kazanması, yatınmlann gerçekleşme oranındaki düşüklüğün başlıca nedeni 
olmuştur. Aynca, yatırım projelerinin sözleşmede öngörülen sürede bitirilmemesi 
nedeniyle işletmeye geç alınması faaliyetlerin aksamasına, kaynak açığının büyümesine ve 
kârın azalmasına yol açmaktadır. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesinde BOTAŞ'ın anahtar teslimi müteahhidi olması 
nedeniyle proje hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Azerbaycan'da çıkarılan ham 
petrolün boru hattı ile Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline,buradan da 
tankerlerle dünya pazarlanna ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu hattın yıllık 
kapasitesi 50 milyon ton (1 milyon varil/gün) olacaktır.Boru hattının uzunluğu 1776 km 
olup, Türkiye bölümü 1076 km.'dir.Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması ile BOTAŞ, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Türkiye kesiminin tüm mühendislik, 
tasarım ve inşaat çalışmalarını yürütecek ana müteahhit olarak görevlendirilmiştir. Anahtar 
Teslim Müteahhitlik Anlaşması hükümleri uyarınca çalışmalar üç aşamaya bölünmüştür. Bu 
aşamalar sırasıyla 6, 12 ve 32 ay sürmesi öngörülen "Temel Mühendislik", "Detay 
Mühendislik", "Arazi Temin ve İnşaat" aşamalarıdır. Temel Mühendislik çalışması, 
15.05.2001 tarihinde Detay Mühendislik aşaması iş tamamlama belgesi 28.08.2002 
tarihinde alınmıştır.Bu tarihten sonra Arazi Temini, satın alma hizmetleri, Boru Hattı Yapım 
İşleri, İstasyon ve Ceyhan Terminali inşaat ve montaj işleri yürütülmüştür. 

BTC Projesi ile ilgili geçici kabul belgesi 28.07.2006 tarihi itibari ile verilmiştir.PT 
1 ve PT 3 istasyonlan çalıştınlarak 04.06.2006 tarihinden itibaren gemilerle petrol 
sevkiyatına başlanmıştır. Petrol sevkiyatını etkilemeyen eksikliklerin giderilmesine 
çalışılmaktadır. 2007 yılı başında hattın 45 günlük performans testinden sonra garanti 
süresi periyodu 28.07.2007 tarihinde sona ermiştir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 

1- Bağlı Ortaklıklar: 

Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1996 tarih ve 96/8293 sayılı Kararına istinaden; 
merkezi yurt dışında 500 bin US Dolar sermayeli, BOTAŞ International Ltd. (BİL) şirketi 
kurulmuş ve kuruluş karan 03.07.1996 tarihinde Jersey Adalarında tescil ve ilan 
edilmiştir. 
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Kuruluşundan itibaren 4-5 yıl kendi adına bir faaliyet icra etmeyen şirket, daha 
sonra Bakü-Ceyhan Boru Hattının Türkiye kısmının işletilmesi ile yetkili kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki BTC boru hattı ve mevcut tesislerinin 
işletilmesi hakkındaki anlaşma ile bu tesislerin işletilmesi Türkiye Cumhuriyet Devleti 
tarafından tayin edilmiş işletmeci olarak BOTAŞ'ın bağlı ortaklığı olan BİL'e verilmiş 
olup, 04.06.2006 tarihi itibariyle BTC (Ceyhan) Limanından gemilerle Hazar Petrolü 
Sevkiyatına başlanmıştır. 

2-İştirakler: 

BOTAŞ'ın 1997 yılında gerçekleşen bir diğer iştirak ilişkisi; YPK'nın 25.11.1996 
tarih, 96/T-53 sayılı karan gereğince BOTAŞ'ın bir Türk-Rus ortak şirketi olan ve 
merkezi Ankara'da bulunan 80 Bin YTL Sermayeli Gama-Gazprom Taahhüt Pazarlama 
ve Ticaret A.Ş.'ye % 35 oranında iştirak etmesi ile TURUSGAS A.Ş.'nin kurulması 
sağlanmıştır. 2006 yılında bu iştirak faaliyetleri sonucunda 232 bin YTL dönem kârı 
meydana gelmiştir. 

Diğer taraftan, TURUSGAZ Yönetim Kurulu'nun 07.12.2003 tarih ve 234 sayılı 
karan ile Gama'ya ait olan hisselerin; % 15'ini BOTAŞ'a satması oybirliği ile kabul 
edilmiş ve bu karar Yüksek Planlama Kurulu'nun 16.04.2004 tarih ve 2004/T-II sayılı 
karan ile de onaylanmış ve böylece BOTAŞ'ın hisse payının % 50'ye çıkanlması kabul 
edilmiştir. 2006 yılında devir işlemlerinin devam ettiği görülmüştür. 

Aynca BOTAŞ; Türkiye-Avusturya ( NABUCCO) projelerini gündeme koymuş 
ve çalışmalarını başlatmıştır. 

Avrupaya doğal gaz arzı ile ilgili en önemli proje "Nabucco" projesi olup, bu proje 
ile ;Bulgaristan'dan başlayıp Romanya, Macaristan güzergahını izleyerek Avusturya'ya 
ulaşması planlanmaktadır.Bu projenin gerçekleştirilmesi için güzergah üzerindeki bu 5 
ülke bir araya gelerek bir şirket kurulmasına karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda, 
merkezi Viyana'da bulunan "NABUCCO Company Pipeline GmbH" şirketi kurulmuştur. 
Şirketin kuruluşuna ait kuruluş sözleşmesi 26.02.2004 tarihinde Viyana'da imzalanmış 
olup, şirket çalışmalarına devam etmektedir. 

VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- BOTAŞ'ın, doğal gaz iletim hatlannın, her il'e doğal gaz verilmesi projeleri 
kapsamında 2006 yılı sonu itibarıyla 8266 km,.ye ulaştığı; 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu gereği 2009 yılına kadar bir gaz ve ham petrol iletim şirketine 
dönüşeceği, uluslar arası doğal gaz alım sözleşmelerinin yerine getirilmesi ve gaz arzının 
Türkiye genelinde kesintisiz sürdürülerek arz güvenliğinin sağlanması gerektiği, ayrıca 
doğal gaz işletmelerinin faaliyetlerinin yanıcı, patlayıcı özelliği olan tehlikeli işler 
niteliğinde olduğu, dikkate alınarak, BOTAŞ'ın tüm işletmelerindeki kalifiye teknik 
personel gereksiniminin belirlenerek, halen yetersiz durumdaki personel sayısının takviye 
edilebilmesi amacıyla yeterli sayı ve kalitede personel alınabilmesi için, ilgili merciler 
nezdinde gerekli girişimlerin ve personel eğitiminin yoğunlaştınlarak sürdürülmesi. 
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2-BOTAŞ ve ülke ekonomisine önemli miktarda zarar veren ham petrol boru 
hatlarından yapılan hırsızlık olaylarının ve sabotajların azaltılması, önüne geçilmesi 
konusunda BOTAŞ'ca her türlü önlemin alınması ve bu hususta ilgili merciler nezdinde 
yapılan girişimlerin sürdürülmesi, 

3- BOTAŞ'ın içinde bulunduğu finansman dar boğazının aşılması ve sözleşmelerden 
doğan hak ve vecibelerin yerine getirilebilmesi için; 

- EÜAŞ ve HEAŞ'a doğal gaz satışından kaynaklanan vadeli ticari alacakların 
tahsilat oranının 2000-2007 yıllarında giderek azalması nedeniyle, 16.11.2007 tarihi itibari 
ile ana para ve gecikme zammı (faizleri) ile birlikte toplam 10,8 milyar YTL'ye ulaşan 
alacağın tahsili konusunda etkin önlemlerin alınması ve söz konusu kuruluşlarla ilgili 
olarak aynı konuda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2000 yılı Denetim 
Raporuna ekli Özel İnceleme Raporu'nda yer alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi, 

-Ticari alacaklar ve bunların gecikme zammı tutarlarının dönemi içinde 
hesaplanarak ilgili hesaplarda izlenmesi suretiyle cari hesap mutabakatının sağlanması ve 
zaman aşımı dikkate alınarak yasal prosedüre uygun tebligatların süresinde yapılması, 

- İZGAZ'ın mali durum ve fınans ihtiyacını BOTAŞ'a faturalı borçlarını 
ödemeyerek karşılama yolunu seçerek, 16.11.2007 tarihi itibariyle ana para ve faiz 
borçlarının toplamının 73,6 milyon YTL'ye ulaşmış olduğu da dikkate alınarak bu gibi 
müşterilerle ilgili uygulamalarda kamu kaynaklarının ticari ilkelere aykırı kullanılmasına 
izin verilmemesi ve tahsili için idari ve mali kurallara titizlikle uyulması hususlarında 
gerekli her türlü tedbirin alınması, 

- BOTAŞ'ın mali açıdan darboğaza girmemesi için; Ticari alacakların vadesinde 
tahsil edilmesi esas olmakla birlikte ödeme planına bağlı ertelenen alacakların tahsil 
sürecinde riskin azaltılması için gerekli teminatın alınmasına özen gösterilmesi. 

4- BOTAŞ'ın mülkiyetinde bulunan yüksek basınçlı iletim hatlarının bir dağıtım 
hattı kapsamına alınarak ilave taşıma maliyetinin ödenmesi halinde kamunun önemli 
ölçüde kaynak kaybına neden olacağı dikkate alınarak; Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından dağıtım bölgesinde yapılmış dağıtım lisansı ihalelerini de tartışma 
konusu haline getirecek uyuşmazlıkların da çözülmesi için Yap-İşlet, Yap - İşlet - Devret 
ve Kamu Santrallarına doğal gaz arzı sağlayan yüksek basınçlı boru hattı ve basınç 
düşürme ve ölçüm istasyonlarının BOTAŞ iletim şebekesinin bir parçası olduğu, bu 
sistemlerin bir dağıtım şirketinin lisans kapsamında belirlenen bölgesinde kalmasının 
kabulü halinde dahi dağıtım şirketine devredilemeyeceği hususlarının 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak kanun hükmü haline getirilmesi için ilgili 
Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması. 

5- Yüksek Denetleme Kurulu Raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri 
ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 2006 yılı bilançosu ve 
44.644.518,83 Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu , 

devam eden yargılamalarla ilgili hususlar saklı kalmak kaydıyla, tasvip 
edilmiştir. 
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BOTAŞ 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

2006 Yılı Bilançosu 

AKTİF (Varlıklar) Önceki dönem 
Milyar TL 

Cari dönem 
Milyar TL 

I- DÖNEN VARLIKLAR 6.390.233.923,04 191.414.717,44 
A. Hazır değerler 44.860.869,46 

B. Menkul kıymetler 458.796,95 480.558,72 

1. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 5.462.515.838,19 

C. Ticari alacaklar 3.530.339.797,27 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (299.078.074,43) (319.567.159,68) 

D. Diğer alacaklar 23.391.270,27 87.127.029,28 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2. Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (3.075.069,25) (3.072.825.14) 

E. Stoklar 149.742.008,86 247.538.757,68 

1. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2. Verilen sipariş avansları 10.820.093,54 8.434.202,52 

F. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 2.629.102.073,87 2.918.277.062,47 

G. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 12.169.806,02 78.316.866,47 

H. Diğer dönen varlıklar 169.300,34 96.721.609,25 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 6.390.233.923,04 9.082.392.439,50 
II. DURAN VARLIKLAR 2.009.724.249,45 2.659.198.381,12 

A. Ticari alacaklar 66.866.349,02 27.609.947,40 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B. Diğer alacaklar 20.223.002,34 21.180.002,34 

1. Alacak senetleri reeskontu (-) 

2. Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C. Mali duran varlıklar 787.857,17 787.857,17 

1. Bağlı menkul kıymetler 

2. Bağlı menkul kıymetler değer düşük.karşılığı (-) 

3. İştirakler 116.807,17 116.807,17 

4. İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 

5. İştiraklere serm.pay.değer düş.karş. (-) 

6. Bağlı ortaklıklar 671.050,00 671.050,00 

7. Bağlı ortaklılar sermaye taahhütleri 

8. Bağlı ortaklıklar serm.pay.değer düş.karş. (-) 

9. Diğer mali duran varlıklar 

10. Diğer mali duran varlıklar dcğ.düş.karş. (-) 

D. Maddi duran varlıklar 1.753.796,924,48 2.218.616.449,52 

1. Maddi duran varlıklar (brüt) 3.758.292.828,93 4.168.963.444,89 

2. Birikmiş amortismanlar (-) (3.242.521.129,91) (3.397.027.562,16) 

3. Yapılmakta olan yatırımlar 1.183.784.312,83 1.411.884.362,06 

4. Verilen avanslar 54.240.912,63 34.796.204,73 

E. Maddi olmayan duran varlıklar 4.438.306,75 3.170.055,24 

1. Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 11.293.208,02 11.361.189,79 

2. Birikmiş amortismanlar (-) (6.854.901,27) (8.191.134,55) 

3. Verilen avanslar 

F. Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1. Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2. Birikmiş tükenme paylan (-) 

3. Verilen avanslar 

G. Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahakkukları 6.250,00 166.656.853,30 

H. Diğer duran varlıklar 163.605.559,69 221.177.216,15 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

2.009.724.249,45 2.659.198.381,12 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 8.399.958.172,49 11.741.590.820,62 
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BOTAŞ 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

2006 Yılı Bilançosu 
PASİF (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem 

Milyar TL Milyar TL 
I- KİSA VADELİ BORÇLAR 4.389.676.505,93 4.957.262.818.36 

A. Mali borçlar 231.532.815,23 1.570.437.294,40 
B. Ticari borçlar 1.252.511.264,68 1.600.987.321,20 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 

C. Diğer borçlar 123.737.969,17 23.896.054,81 
1. Borç senetleri reeskontu (-) 

D. Alınan avanslar 277.831.175,12 17.372.862,70 
E. Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak edişleri 2.347.260.859,65 2.944.490.606,29 
F. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 123.958.305,21 614.731.103,67 
G. Borç ve gider karşılıktan 21.972.021,10 24.379.087,11 

1. Dönem kan ve değer yasal yük.karş. 20.031.531,00 3.700.632,65 
2. Dönem kannın peşin vergi ve diğer yük.(-) (4.249.034,50) 

3. Kıdem tazminatı karşılığı 3.142.921,87 

4. Diğer borç ve gider karşılıklan 3.046.572,73 20.678.454,46 
II. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 10.777.781,24 160.891.610,93 
1. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 94.314,53 76.877,25 
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.389.676.505,93 6.957.262.818,36 

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 381.841.142,21 1.111.242.959,08 
A. Mali borçlar 253.243.106,34 445.062.751,51 
B. Ticari borçlar 43.469.402,69 43.220.924,91 

1. Borç senetleri reeskontu (-) 

C. Diğer borçlar - 500.023.293,87 
1. Kamuya olan ertelenmiş veya 500.023.293,87 

D. Alınan avanslar 

E. Borç ve gider karşılıklan 82.958.656,49 94.731.092,59 
1. Kıdem tazminatı karşılığı 72.796.141,49 
2. Diğer borç ve gider karşılıklan 17.992.623,47 21.934.951,10 

F. Gelecek yıllara ait gelirler ve gider karşılıklan 193.732,00 25.978.172,05 
G. Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 1.976.244,69 2.226.724,15 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 381.841.142,21 1.111.242.959.08 
III. OZ KAYNAKLAR 3.628.440.524.35 3.673.085.043,18 

A. Ödenmiş sermaye 1.829.857.327,05 1.930.000.000,00 
1. Sermaye 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 
2. Ödenmemiş sermaye (-) (142.672,95) 

3. Verilen avanslar 

B. Sermaye yedekleri -
1. Hisse senetleri ihraç primleri 

2. Hisse senetleri iptal karlan -
3. M.D.V. yeniden değer artışlan 

4. İştirakler yeniden değer artışlan 

S. Maliyet bedeli artış fonu -
6. Diğer sermaye yedekleri -

C. Kar yedekleri 1.573.248.675,92 1.798.440.524,35 
1. Yasal yedekler 1.502.827.470,00 1.587.152.947,46 
2. Statü yedekleri 66.818.762,38 66.818.762,38 
3. Olağanüstü yedekler 3.602.443,54 144.468.814,51 
4. Diğer kar yedekleri -
S. Özel fonlar -

D. Geçmiş yıl karlan -
E. Geçmiş yıl zararlan (-) 

F. Dönem net kan 225.334.521,38 44.644.518,83 
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.628.440.524,35 3.673.085.043.18 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 8.399.958.172,49 11.741.590.820,62 

-1162-



BOTAŞ 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

2006 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 8.155.071.390,85 12.307.264.158,83 

B- Satış indirimleri (-) 4.999.348,17 7.313.241,00 

C- Net satışlar 8.150.072.042,68 12.299.950.917,83 

D- Satışların maliyeti (-) 7.901.692.556,28 12.429.185.728,41 

Brüt satış kart veya zaran 248.379.486,40 (129.234.810,58) 

E- Faaliyet giderleri (-) 16.177.734,39 20.871.352,78 

Faaliyet karı veya zaran 232.201.752,01 (150.106.163,36) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve 
karlar 

203.359.927,36 617.323.637,81 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve 
zararlar (-) 

163.956.906,53 241.957.329,12 

H- Finansman giderleri (-) 28.605.547,45 246.367.943,03 

Olağan kar veya zarar 242.999.225,39 (21.107.797,70) 

I- Olağandışı gelir vc karlar 60.068.737,30 119.693.279,87 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 57.701.880,31 53.940.963,34 

Dönem karı 245.366.082,38 44.644.518,83 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

20.031.561,00 

Dönem net karı 225.334.521,38 44.644.518,83 
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SAYI: 67 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ 2006 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 04/06/2008 tarihli 25'inci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alman söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ: 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, elektrik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu çerçevesinde, elektrik üretimi yapmakla görevlendirilmiştir. Şirketin ana 
statüsünde belirtilen görevleri özetle, özel sektör yatırımları dikkate alınmak suretiyle, 
üretim kapasite projeksiyonu çerçevesinde, kamu tarafından kurulması öngörülen yeni 
üretim tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek olarak tarif edilmiştir. 

Teşekkülün taşra teşkilatı; 25 hidroelektrik santral işletmesi müdürlüğü, 1 test 
müdürlüğü, 15 termik santral işletmesi müdürlüğü, 3 santral tesis müdürlüğü, Kumburgaz 
Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Ticaret ve Merkez Ambar Müdürlüğünden oluşmaktadır. 
Ayrıca dört adet elektrik üreten bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 

2006 yılında bağlı ortaklıklar dahil EÜAŞ genelinde brüt 82.070 GWh'lık elektrik 
enerjisi üretilmiş, net üretim ise 80.838 GWh olarak gerçekleşmiştir. 

Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2006 yılına ilişkin toplu bilgileri, aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Toplu bilgiler (Konsolide-TEMSAN hariç) ö l çü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki 
yıl farkı 

Artış 
veya 

azalış 
% 

Sermaye Bin YTL 1.300.200 1.300.100 1.300.100 1.300.100 1.300.200 100 0,01 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 1.109.266 1.109.233 1.109.233 1.109.233 1.109.266 33 0,00 

Sermaye enflasyon düzeltmesi Bin YTL 5.876.349 5.876.349 5.876.585 236 0,00 

Öz kaynaklar Bin YTL 4.873.022 6.674.993 9.096.650 9.421.279 10.635.954 1.214.675 12,89 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 6.036.954 6.296.631 6.167.224 6.756.041 8.700.921 1.944.880 28,79 

Finansman giderleri (Kur farkları dahil) Bin YTL 692.383 279.226 239.688 136.650 470.425 333.775 244,26 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 11.841.443 11.978.500 15.928.899 18.640.636 20.807.082 2.166.446 11,62 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 4.109.424 3.770.789 6.084.706 8.423.584 10.078.447 1.654.863 19,65 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 1.537.598 829.069 510.214 405.171 232.447 (172.724) (42,63) 

Yatırımların gerçek.oranı (tümünde-nakdi) % 40 44 40 44 47 3 6,82 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL 2.518 6.001 6.001 9.031 10.063 1.032 11,43 

İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 10.586 10.593 11.383 11.492 10.899 (593) (5,16) 

Tüm alım tutarı Bin YTL 2.447.711 1.771.316 1.581.553 2.087.565 3.309.021 1.221.456 58,51 

Elektrik enerjisi üretim miktarı (Net) Gwh 77.328 55.823 60.639 66.931 80.838 13.907 20,78 

Elektrik enerjisi üretim maliyeti Bin YTL 1.771.206 2.221.421 1.691.255 2.443.486 4.620.006 2.176.520 89,07 

Üretilen enerjinin birim maliyeti YTL/Kwh 0,0306 0,0394 0,0279 0,0495 0,0572 0 15,56 

Kurulu güç Mw 20.957 21.768 20.093 20.904 23.648 2.744 13,13 

Programa göre üretim oranı % 98 95 100 102 97 (5) (4,90) 

Satılan elektrik enerjisi miktarı Gwh 76.962 58.881 61.890 67.777 81.358 13.581 20,04 

Tüm enerji satış tutarı(brüt) Bin YTL 4.067.554 3.015.969 3.614.449 4.023.980 5.701.859 1.677.879 41,70 

Ortalama satış fiyatı YTL/Kwh 0,0529 0,0512 0,0584 0,0594 0,0701 0 18,01 

Stoklar: 

İlk madde vc malzeme Bin YTL 196.690 212.351 209.242 244.254 394.671 150.417 61,58 

Diğer stoklar Bin YTL 25.115 11.091 20.945 91.583 54.819 (36.764) (40,14) 

Memur (Ortalama) Kişi 306 293 275 261 292 31 11,88 

Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 3.279 3.016 2.870 2.862 2.903 41 1,43 

İşçi (Ortalama) Kişi 10.883 9.340 9.198 8.790 9.283 493 5,61 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 277.967 367.727 347.630 449.092 519.952 70.860 15,78 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 6.644 8.262 8.430 7.599 9.327 1.728 22,74 

Memur başına aylık ortalama giderler Bin YTL 1.835 2.350 1.911 2.303 2.483 180 7,82 

Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 38.565 48.623 49.905 60.275 71.238 10.963 18,19 

Sözleşmeli başına aylık ortalama gider Bin YTL 960 1.343 1.448 1.751 1.964 213 12,16 

İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 231.589 287.961 289.102 360.500 438.814 78.314 21,72 

İşçi başına aylık ortalama gider Bin YTL 1.524 2.569 2.856 3.657 3.916 259 7,08 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 279.885 215.827 369.774 397.482 416.315 18.833 4,74 

GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 1.104.610 1.526.219 2.618.385 2.077.679 2.275.195 197.516 9,51 

GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 1.319.166 1.713.145 2.916.119 2.341.794 2.604.950 263.156 11,24 

GSMH ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin YTL 1.096.652 1.475.840 2.916.119 2.182.499 2.128.003 (54.496) (2,50) 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) % 22 II 16 13 2 (11) (84,62) 

Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) % 8 6 15 5 3 (2) (40,00) 

Faaliyet kan Bin YTL 1.092.934 747.998 1.475.629 1.118.529 922.503 (196.026) (17.53) 

Dönem kan Bin YTL 371.234 420.523 1.418.809 467.546 269.357 (198.189) (42,39) 

Bilanço karı veya zararı Bin YTL (1.016.905) (596.520) 2.111.022 1.628.292 2.521.305 893.013 54,84 

Füzyon: 

Faaliyet karı Bin YTL 1.092.934 668.980 1.317.710 987.537 683.508 (304.029) (30,79) 

Dönem kan Bin YTL 370.832 420.648 1.429.743 465.126 215.595 (249.531) (53,65) 

Bilanço karı veya zararı Bin YTL (1.016.740) (596.092) 807.362 331.760 171.061 (160.699) (48,44) 

Not: a) 2003 sütunundaki rakamlar enflasyona göre düzeltilmiştir, 

b) 2002-2004 yıllanna ilişkin değerler YTL'ye dönüştürülmüştür. 
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Ülkenin uzun dönem enerji talebini belirlemek üzere ETKJB koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen talep projeksiyonu çalışma sonuçlanna göre, 2020 yılında kurulu gücün 
yüksek senaryoya göre 96.000 MW, düşük senaryoya göre ise 80.000 MW civarında 
olması beklenmektedir. 

Enerji güvenliği açısından dışa bağımlılığı kabul edilebilir düzeylerde tutmak 
amacıyla başta kömür ve hidrolik olmak üzere yerli kaynaklara gereken önem ve öncelik 
verilmeli, sağlayacağı istihdam artışı da göz önünde tutularak, elektrik üretiminin bu 
kaynaklardan sağlanılmasına özen gösterilmelidir. Bu çerçevede; 

Ülkemiz açısından büyük önem arz eden; yıllardır yeterli bakım ve yenileme 
yapılamayan EÜAŞ bünyesindeki termik santrallerin kapasite kullanım oranları ve 
kapasitelerinin, emre amadelik ve güvenilirliklerinin artırılması maksadıyla büyük bakım, 
onarım, revizyon ve rehabilitasyon gereksinimlerinin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 

22.07.2006 tarih 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri 
Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, emisyon 
değerleri, ilgili Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri üzerinde bulunan Termik Santral 
ünitelerinde, performanslarının, verimliliklerinin, güvenilirliklerinin ve ömürlerinin 
artırılmasına yönelik yapılması zorunlu olan rehabilitasyon ve modernizasyon işleri ile birlikte 
çevreye olan olumsuz etkilerinin de giderilmesini sağlayacak elektrofıltre rehabilitasyonlarının 
ve baca gazı kükürt arıtma tesislerinin yapılması süratle tamamlanmalıdır. 

Termik Santrallerde toplam üretim giderleri içerisinde en önemli payın yakıt 
giderlerine ait olduğu dikkate alındığında, birim maliyetlerin düşürülebilmesi için, 
özellikle katı yakıtlı termik santrallerde kapasite kullanım oranlarının ve kazan 
verimlerinin artırılmasına yönelik rehabilitasyon ve modernizasyon gereksinimlerinin 
karşılanması ile birlikte ana yakıt alt ısıl değerlerinin santral projelendirmeye esas 
değerlerde olmasının sağlanması gerekmektedir. 

2006 yılında EÜAŞ tarafından üretilen 82.070 Gwh elektrik enerjisinin %47'si 
hidrolik santrallerde üretilmiştir. Hidroelektrik santrallerle ilgili sorunların en aza 
indirilerek verimliliklerinin artırılmasını teminen; hidroelektrik santrallerde özgül su 
tüketimi proje değerlerinin üzerinde olduğundan, türbin verimlerinin test edilerek rapor 
edilmesi, hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli rehabilitasyon çalışmalarının 
başlatılması, santral ünitelerinin güç aralığının, göldeki su seviyesine göre optimum 
seviyede çalıştırılmasının sağlanması gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE: 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, elektrik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu çerçevesinde, elektrik üretimi yapmakla görevlendirilmiştir. Şirketin Ana 
Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu'nun 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı kararı ile 
onaylanmış, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onaylı üretim kapasite projeksiyonu 
çerçevesinde, şirketin başlıca görevleri; kamu tarafından kurulması öngörülen yeni üretim 
tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek veya işlettirmek, özel hukuk hükümlerine tabi 
tüzel kişilere işletme hakkı devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerinin ve 
bunlara yapılacak ilave ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza etmek, ilgili 
mevzuat çerçevesinde özelleştirilmesine karar verilen tesislerin veya iştirak hisselerinin 
Enerji Piyasası Kanunu'nda öngörülen şartlarla devrini yapmak, EPDK tarafından 
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belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini EPDK'ye ödemek ve alacağı lisans hükümleri 
uyarınca faaliyet göstermek, gerektiğinde santrallerin enerji üretiminde kullanılan veya 
kullanılacak olan yakıt ve diğer hammadde sahalarım işletmek veya işlettirmek, Teşekkülü 
ilgilendiren mülga TEAŞ'ın uluslararası konulardaki mevcut ikili ve çoklu ilişkilerini 
devam ettirmek, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve EPDK'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ürettiği elektrik 
enerjisini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ile elektrik dağıtım şirketlerine 
satmak, tüzel kişiler ve/veya serbest tüketiciler ile "Enerji Satış Anlaşmaları" imzalamak 
ve yürütmektir. 

Şirketin karar organı, yönetim kuruludur. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden 
oluşmaktadır. 

Şirketin yürütme organı; yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. Genel müdürlük, 
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı birimlerinden oluşmaktadır. 

233 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesinde; teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü 
olanların anonim şirket statüsünde kurulabileceği; ancak, anonim şirket statüsünde 
kurulan iktisadi devlet teşekküllerinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 277 nci 
maddesinde sözü edilen beş kurucunun bulunması şartının aranmayacağı, ayrıca, genel 
kurul ve denetçilerin de bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda EÜAŞ'ın 
genel kurulu ve denetçileri bulunmamaktadır. 

233 sayılı KHK'de; yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri, atanmaları, 
nitelik şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkındaki hususlar düzenlenmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu, 2006 yılı faaliyet döneminde yaptığı 60 toplantıda çeşitli 
konularla ilgili olarak toplam 472 adet karar almıştır. 

EÜAŞ'nin adli ve idari yargıya ilişkin davaları, icra takip işlemleri ve diğer hukuki 
işleri, "EÜAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği" esaslarına göre Hukuk Müşavirliğince 
yürütülmektedir. 

KİT personel rejimi, 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı KHK'de düzenlenmiş olup, 
teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin yürütülmesinde memurlar, sözleşmeli personel 
ve işçi olmak üzere üç ayrı statüde personel çalıştırılabileceği öngörülmüştür. 

EÜAŞ topluluğunda (TEMSAN hariç) 2006 yılı faaliyet döneminde kadrolu olarak 
çalışan ortalama personel sayısı, 2005 yılına göre %4,7 oranında 565 kişi artarak 12.478 
kişiye yükselmiştir. Ortalama çalışan sayısının; 292 adedi memur, 2.903 adedi sözleşmeli 
ve 9.283 adedi de işçi statüsündedir. 

EÜAŞ genelinde iş hacmine göre belirlenen personel kadroları 2006 yılı sonu 
itibariyle çalışan personel sayısına göre I sayılı cetvelde %16 oranında, II sayılı cetvelde 
%33,4 oranında, işçi kadrolarında ise %5,5 oranında boş kalmıştır. 

EÜAŞ genelinde çalıştırılan kadrolu işçi sayısı yılsonu itibariyle 9.703 kişi 
olmuştur. Aynca hizmet alımlan çerçevesinde çalışan taşeron işçi sayısı da 5.326 kişi 
olmuştur. 

EÜAŞ genelinde uzun zamandır işten ayrılanlann yerine düzenli bir şekilde 
personel alınamaması mesleki bilgi ve deneyim sahibi personel yetiştirilmesini olumsuz 
yönde etkilemiştir. Dolayısı ile düzenli bir şekilde personel alınması ve eğitilmesi önem 
arz etmektedir. 
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2006 yılı faaliyet döneminde, EÜAŞ topluluğunda çalışan personele yapılan 
konsolide harcamaların toplam tutan 519.952 bin YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutann; 
%25,5 oranında 172.568 bin YTL'si bağlı ortaklıklarda, %75,5 oranında 387.384 bin 
YTL'si de genel müdürlük merkez teşkilatı ve bağlı işletmelerinde çalışan personel için 
yapılmıştır. 

Cari yıla ilişkin kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutan, memurlar için 
2.483 YTL, sözleşmeliler için 1.964 YTL ve işçiler için de 3.916 YTL olmuştur. Diğer bir 
ifadeyle; işçi başına düşen aylık ortalama harcama, memurların 1,5 katı, sözleşmelilerin 
ise 2 katı kadar olmuştur. 

III. MALİ BÜNYE: 

Teşekkülün varlıklan 2006 yılı sonu itibariyle % 19,5 oranında artarak 19,3 milyar 
YTL' ye ulaşmış olup, bunun % 42 oranında 8,1 milyar YTL' si dönen varlıklara ve %58 
oranında 11,2 milyar YTL' si de duran varlıklara bağlanmıştır. Varlıklardaki artış; ticari 
alacaklardaki yükselmeden kaynaklanmıştır. 

2006 yılı sonu itibariyle teşekkülün varlıklarının finansmanında kullandığı 
kaynaklannın toplamı , % 55 oranında 10,6 milyar YTL' si öz kaynak, % 45 oranında 
8,7 milyar YTL' si da yabancı kaynak olmak üzere toplam 19,3 milyar YTL' ye 
ulaşmıştır. 

Teşekkülün sattığı elektrik enerjisi bedelinden dolayı TETAŞ, TEİAŞ ve elektrik 
dağıtım şirketlerinden olan alacaklarının 2006 yılı sonu itibariyle tutan 6.008 milyon 
YTL'ye ulaşmıştır. Bu alacaklann zamanında tahsil edilememesi şirketin ödeme gücünü 
zayıflattığından özellikle doğalgaz ve kömür gibi hammadde temin edilen KİT'lere borçlar 
sürekli artmaktadır. EÜAŞ'ın 2006 yılı sonu itibariyle satıcılara borçları %61 oranında 
artarak 4.612 milyon YTL' ye ulaşmıştır. Kuruluşun mali yönden zor duruma düşmemesi 
amacıyla, alacakların zamanında tahsili ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması yerinde 
olacaktır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

1-Genel: 

Şirket 2006 yılında konsolide olarak ilk başta 3,9 milyar YTL ve revize olarak 5,2 
milyar YTL tutannda gider yapılacağını programlamış, giderler toplamı yaklaşık %105 
oranında, 5,5 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. 

Giderlerin %60,1'i ilk madde ve malzeme, %6,4'ü işçi ücret ve giderleri, %8,3'ü 
dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, %14,3'ü amortismanlar, %8,6'sı finansman 
giderleri ve %1,4'ü memur ve sözleşmeli personel giderleri, kalan %0,9'u da vergi, resim 
ve harçlar ile ilgilidir. 

EÜAŞ'ın 2006 yılı faaliyet döneminde gerçekleştirdiği 3.309 milyon YTL'lik 
konsolide alımın %99,3 oranında 3.285,9 milyon YTL'si iç piyasadan, 23,1 milyon 
YTL'lik kısmı da dış piyasadan yapılmıştır. Alımlar toplamı olan 3.309 milyon YTL'nin, 
%89,1 oranında 2.946,8 milyon YTL'si ilk maddeler (yakıtlar), %6,4 oranında 213,4 
milyon YTL'si dışarıdan alınan enerji ve %4,5 oranında 148,9 milyon YTL'si ise işletme 
malzemesi, yedek malzeme, kayda tabi malzeme, kırtasiye ve büro malzemesi, sosyal 
malzeme ve baca gazı ile ilgili olarak alınan malzemelerden oluşmaktadır. 

Kuruluşun üretim kapasitesinin yaklaşık % 62'sini oluşturan ve Teşekkül 
bünyesinde 13 adet olan katı yakıtlı termik santrallerin ana girdisi, taşkömürüne göre 
dizayn edilmiş olan Çatalağzı santrali hariç linyit kömürü olup; bu kömür Teşekküle bağlı 
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ocaklar olan Afşin- Elbistan ile taşeron marifetiyle üretim yaptırılan Kangal sahalarındaki 
üretim dışında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) nden temin edilmektedir. EÜAŞ'ın bağlı 
ortaklığı statüsündeki Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş.(YEAŞ), Kemerköy Elektrik Üretim 
A.Ş.(KEAŞ) ve Soma Elektrik Üretim A.Ş.(SEAŞ) santrallerinin yakıtı da bu kuruluştan 
karşılanmaktadır. 

Kömür alımlarına ilişkin fiyat ve şartlar TKİ ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve TKİ 
ile YEAŞ, KEAŞ ve SEAŞ genel müdürlükleri arasında düzenlenen ve ihtiyaç duyulan 
değişiklikler yapılmak suretiyle her yıl yenilenen protokollerle belirlenmektir. Protokolde 
genel olarak kömürün nitelikleri ile teslim ve tesellüm süre ve şartlarının belirtildiği kısım 
ve fiyatlandırma bölümü bulunmaktadır. 

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2003 yılı başında yürürlüğe 
girmesiyle Teşekkülün kamu kuruluşu da olsa ihale yapmaksızın mal ve hizmet alım 
imkanı kalmamış ise de, santraller için TKİ ve TTK'ndan yapılacak kömür alımları; bu 
santrallerin bölgedeki kömürlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulmuş olması ve 
dizayn değerlerinin yine bölge kömürünün niteliği esas alınarak oluşturulması gerekçe 
gösterilerek, anılan Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci Maddesinin (a) bendinde 
yer alan "ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit 
edilmesi" hükmü uyannca yapıldığı anlaşılmıştır. Konunun mevzuat karşısındaki durumu, 
Kanundaki düzenlemelere ilişkin uygulamayı yönlendirmekle görevli ve yetkili kurum 
olan Kamu İhale Kurulu'na intikal ettirilmiş ise de, anılan Kurumdan müspet yada menfi 
net bir görüş alınamadığından uygulama bu yönde devam ettirilmiştir. 

Ancak, Çatalağzı Termik Santralinin taşkömürü ihtiyacının Türkiye Taşkömürü 
Kurumunca karşılanamayan kısmının da kaynağı özel kuruluşlar olduğu halde anılan 
kurumdan temini ihale mevzuatına uygun olmadığından, uygulamaya son verilerek, 
üçüncü şahıslardan yapılan bu alımlannın Teşekkülün yetkili birimlerince mevzuat 
çerçevesinde bir ihale yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 
satın alma ve ihale işlemleri bakımından esas itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak, Bu 
işlemlerden anılan Kanunun İstisnalar başlıklı 3 üncü Maddesinin (g) bendi uyarınca 
Kamu İhale Kurulu'nca istisnası uygun görülen doğrudan üretimle ilgili mal ve hizmet 
alımları EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 
Sözkonusu Yönetmelikte yer verilen düzenlemeler üzerinde Yüksek Denetleme Kurulunca 
yapılan tespitlerin müzakeresi sonucunda doğrudan üretimle ilgili mal ve hizmet 
alımlarının en uygun zaman, fiyat ve şartlarla gerçekleştirilerek; kaynakların etkin ve 
verimli kullanılabilmesini teminen; yürürlükte bulunan ancak değiştirme çalışmaları da 
tamamlanmak üzere olan Teşekkül Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin; rekabet, eşit 
muamele ve saydamlık temel ilkeleri çerçevesinde yeniden ele alınarak gerekli 
değişikliklerin yapılması önem arzetmektedir. 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesindeki Teşekkül 
alımlarının taşıma, temizlik, güvenlik gibi süreklilik arz eden bazı hizmet alımları ile tutan 
istisna limitinin üzerinde olan mal ve hizmet alımları ve yapım işi ihalelerinden oluştuğu 
anlaşılmıştır. Bu alımlardan büyük bakım-onarım, revizyon veya rehabilitasyon gibi 
"yapım işi" ihalelerinin gerek Teşekkül faaliyetleri, gerekse sektör genelinde önemli bir 
darboğaz oluşturduğu ve konu üzerinde hassasiyetle durulmasının yararlı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş., bir çok kritere göre Ülkedeki kamu iktisadi 
teşebbüsleri arasında birinci, özel sektöre ait kuruluşlar da dahil edildiğinde ise üçüncü 
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büyük Şirket konumundadır. Bu durum, bağlı işletme ve personel sayısı, satış ve kâr tutarı 
ile aktif toplamında olduğu gibi yatırım harcamalarında da yıllardır değişmemektedir. 
Teşekkülün 286.853 bin YTL'si devam eden, 163.147 bin YTL ise yeni proje olmak üzere 
yatırım portföyü 450.000 bin YTL'ye, 2006 yılında gerçekleşen yatınm harcamaları da 
232.447 bin YTL'ye ulaşmıştır. 

Teşekkül'ün gerek tüzel kişiliği olmayan işletme şeklinde teşkilatlandırılmış bazı 
santrallerindeki büyük bakım onanm veya rehabilitasyon ihalelerini, gerekse bazı bağlı 
ortaklıklardaki aynı mahiyetteki ihaleleri ya 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 
"Doğrudan Temin" başlıklı 22. Maddesinin (c) bendi uyarınca, yada bu işlerin "yapım" işi 
olması nedeniyle Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ihale dokümanı 
hazırlanarak ihale etmesi gerekirken, "mal" alımı gibi nitelendirilerek ihale ettiği 
görülmüştür. Nitekim bu çerçevede; 

-Atatürk ve Karakaya hidroelektrik santrallerinin Kontrol ve Komünikasyon 
Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi için 04.06.2007 tarihinde kurucu firma olarak nitelenen 
ABB Firmasıyla 22.600.000 Euro karşılığında 24 ay süreli bir sözleşme imzalandığı, 

- Afşin AEL de bant dağıtım merkezi ile ilgili olarak bir firmayla 5 milyon Dolar 
tutarında iki sözleşme imzalanmış olduğu, 

- Kangal Termik Santrali I. Ünite Tribün Genaratör Büyük Revizyonu için 
173.400.000 JYP bedelle sözleşme imzalanmış olduğu, 

- Aliağa Fuel Oil Santralinin doğalgaza çevrilmesi işinde Yapım İşleri Uygulama 
Yönetmeliği kapsamında ihale dokümanı hazırlanarak ihale yapılması gerekirken, bu işin 
"mal" alımı gibi nitelendirilerek ihale edildiği ve 6,3 milyon Euro ile sözleşmeye 
bağlandığı, aynı şekilde Ambarlı Fuel Oil Santralinin de ihalesinin yapıldığı, 2007 yılında 
iptal edilen bu ihale için yeni ihale yapılmak üzere hazırlıkların devam etmekte olduğu, 

anlaşılmıştır. 
Doğrudan Temin ihale usulleri arasında olmayıp, bir ihtiyaç için; rekabet ortamının 

temel şartlarından olan ihale yapılması mümkün olmayan (tek üretici-tek satıcı gibi), ihale 
yapılmasından beklenen faydanın sağlanamayacağı (daha önce yapılmış ihalelerde teklif 
çıkmaması gibi) veya ihale sürecindeki külfetin sağlanacak faydadan büyük olacağı 
anlaşılan (belli bir limite kadar olan alımlar) durumlarda başvurulan bir tedarik usulüdür. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Değişik: 4964/ 15 md.) 22 nci Maddesinde 
"Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlann ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın 
doğrudan temini usulüne başvurulabilir. 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit 
edilmesi. 

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun 
sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek 
veya tüzel kişiden alınması..." 

şeklinde sıralanan bu durumlar irdelendiğinde; doğrudan temin yöntemiyle 
yapılabilecek alımlar; (a) bendine göre tek üretici-tek satıcı, (b) bendine göre tek kişinin 
mevzuatla korunan özel bir hakka sahip olması, (c) bendine göre ise mevcut olan bir 
tesiste standardizasyon için asıl yani ilk sözleşmeye dayalı düzenlenecek ve süresi üç yılı 
geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan kişiden yapılacak olan mal ve hizmet 
alımlarıdır. 
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Teşekkül tarafından yatırım konusu yapılan büyük bakım onanm veya 
rehabilitasyon gibi işlerin; tek üretici veya tek satıcısı olmadığı, hiç kimsenin bu tesislerde 
yapılacak işler için özel bir hakka sahip bulunmadığı ve bu işlerin genel olarak mal veya 
hizmet olmadığı anlaşılmaktadır. 

Teşekkül'ün önemli bölümü yatırım konusu olan büyük bakım onarım, revizyon 
veya rehabilitasyon gibi harcama tutarı önem arz eden bazı santrallerdeki yapım işlerinin 
mal alımı gibi nitelendirilerek ihale edilmesi veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 
Maddesinde düzenlenmiş olan "Doğrudan Temin"e (Amili mütehassıs olduğu 
gerekçesiyle) konu edilmesi anılan Kanuna açıkça aykırılık arz ettiği, rekabetin tesisini 
engellediği, şeffaflığı ve kamoyu denetimi ile kaynakların verimli kullanılmasını en alt 
düzeye indirdiği görüldüğünden; enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörüne 
ilişkin öngörülen yasal düzenlemenin çıkanlması başta olmak üzere, konunun bir an önce 
çözüme kavuşturulması için, Teşekkülce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kamu 
İhale Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. 

Türkiye'de 2006 yılında, birincil enerji talebinin %45'i yerli kaynaklarlarla, %55 
oranı ise yabancı kaynaklarla karşılanmıştır. Bu oranlar 2006 yılı itibariyle, Türkiye'nin, 
elektrik enerji üretiminde kullanılan birincil yakıt girdisinde %55 dışa bağımlı olduğunu 
göstermektedir. 

EÜAŞ elektrik üretiminde, yerli kaynaklara öncelik vermek suretiyle, 2006 yılında 
yapmış olduğu enerji üretiminin %81'ini yerli kaynak kullanarak gerçekleştirmiştir. 
EÜAŞ toplam 23.714 MW kurulu güce sahip olup Türkiye'deki kurulu gücün (40.519 
MW) %58,5'ine sahiptir. 23.714 MW olan kurulu gücün %52,9'unu (12.554 MW) termik 
santraller, %47,1'ini (11.160 MW) hidrolik santraller oluşturmaktadır. Termik santrallerin 
%31 'ini (3.903 MW) doğalgaz santralleri, %62'sini (7.761 MW) kömür yakıtlı santraller, 
%7'sini ise (875 MW) sıvı yakıtlı santraller ve jeotermal (15 MW) santralleri 
oluşturmaktadır. Bahse konu bu santrallerde 2006 yılında toplam 82.070 GWh elektrik 
enerjisi üretilmiştir. (Bu üretime Afşin Elbistan B ve Çan termik santrallerinde ticari 
işletme öncesi üretilen 2.331,6 GVVh'lik enerji dahil edilmemiştir.) Üretilen bu enerjinin 
38.691 GWh'i (%47) Hidrolik Santrallerde, 43.379 GWh'i (%53) ise Termik Santrallerde 
gerçekleştirilmiştir. EÜAŞ yapmış olduğu bu üretimle Türkiye'de üretilen elektrik 
enerjisinin (175.624 GWh) yaklaşık %47'sini karşılamıştır. 

Sıvı ve Doğalgaz ile çalışan termik santrallerde yıl içerisindeki üretim önceki yıla 
göre %46,4 oranında (5.072 GWh) artarak 16.004 GWh gerçekleşmiştir. Yapılan bu 
üretime karşılık termik santrallerde 2006 yılında yakılan doğalgaz miktarı da bir önceki 
yıla göre %48,1 oranında artmıştır. Ayrıca yardımcı yakıt dahil fuel-oil miktan bir önceki 
yıla göre %20,2 oranında artarak 415.128 ton olmuştur. 2006 yılında kömürün enerji 
üretimindeki payı %62,9 olurken, Doğalgazın enerji üretimdeki payı %34,5 olmuştur. 

EÜAŞ bünyesindeki termik santrallerde anza ve zorunlu veya planlı duruş 
nedeniyle ortaya çıkan üretim kayıpları 2004 yılında 21.233 GWh, 2005 yılında 25.743 
GVVh, 2006 yılında ise 38.291 GWh olmuştur. Kazan boru patlaklarından kaynaklanan 
üretim kayıplannın, bu toplam kayıplar içerisinde 2004 yılında 5.194 GVVh, 2005 yılında 
6.99lGWh, 2006 yılında ise 7.335 GVVh olmak üzere büyük bir paya sahip olduğu 
saptanmıştır. A grubu kayıp enerji miktarları içerisinde kazan boru patlakları nedeniyle 
kayıp enerji oranları ise 2004 yılında %24, 2005 yılında %27, 2006 yılında ise %19'dur. 
Kazan boru patlakları nedeniyle üretim kaybı en fazla olan santraller ise 2.185 GWh ile 
Afşin Elbistan A, 2.102 GWh ile Soma B, 944 GVVh ile Yatağan, 585 GWh ile Kemerköy, 
364 GVVh ile Yeniköy termik santralleridir. 
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Diğer taraftan, Termik Santrallerde kömür kalite yetersizliğinden kaynaklanan 
kayıp enerjinin ekonomiye kazandırılarak, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin 
düşürülmesini amacıyla; 

-Santrallere kömür alımına ilişkin olarak yapılan yıllık kömür alım protokollerinde, 
santral ünite dizayn değerleri baz kalori olarak kabul edilerek, ünitelere vardiya bazında 
verilecek kömürlerde ünite dizayn değerlerinden sapma oranının en fazla ±% 10 olmasının 
sağlanması, kül, nem içeriği ve tane boyu gibi diğer parametrelerin de ünite dizayn 
değerleri içerisinde kalması ile belirlenen sapma limitlerinin aşılması halinde kömür alım 
protokollerinde cezai şartların tesis edilmesi, Kömür kalori değeri, kül, nem ve kükürt 
içeriği ile tane boyu dağılımındaki dalgalanmaları en aza indirgeyerek santral ünitelerine 
homojen kömür beslemeye yardımcı olan stok sahalarındaki stoker makinelerinin amacına 
uygun çalıştırılmalarına yönelik tedbirlerin alınması, 

-Kömür numune alma ve hazırlama işlemlerinin TS 2390 standartlarına uygun 
olarak yapılması için otomatik numune alıcısı tesis edilmeyen santrallerde bu eksikliğin 
giderilmesi, alman kömür numunelerinin kalori değerleri ile diğer parametrelerinin 
standartlara uygun olarak tespiti için laboratuvarların modernize edilmesi önem arz 
etmektedir. 

Afşin Elbistan A Termik Santralinin teorik üretim kapasitesi 11.870 GWh olup 
santralin 2006 yılı brüt üretimi 2.76lGWh net üretimi ise 2.345 GWh olmuştur. 2006 yılı 
kapasite kullanma faktörü %23, emre amade olma faktörü (üretim) %26 olan santralde A 
grubu kayıp enerji miktarı 8.725 GVVh'dır. Zorunlu devre dışı olma nedeniyle 
üretilemeyen kayıp enerji miktarı 6.702 GVVh olup üretilen brüt enerjinin 2.4 katına eşittir. 
Tamamen santral içi sorunlardan kaynaklanan bu kayıplar, başta 2. ünite türbin kanat ve 
jeneratör sargı hasan nedeniyle 2.978 GVVh, kazan boru patlaklan nedeniyle 2.230 GVVh 
olmak üzere, değirmen, kül ve cüruf sistemleri, kazan sirkülasyon suyu pompalan ve diğer 
yardımcı sistemlerde ortaya çıkan arızalardan kaynaklanmıştır. Söz konusu olumsuzluklar 
bir an önce giderilerek santralın dizayn çalışma şartlarında çalıştınlması sağlanmalıdır. 

Kapasite kullanımı ve emre amadelik yönünden diğer katı yakıtlı santrallere göre 
iyi durumda gibi görülen Çatalağzı Termik Santralinde, son yıllarda (üretim maliyetlerini 
de olumsuz yönde etkileyen) yardımcı yakıt tüketiminde belirgin bir artış olduğu 
gözlenmektedir. Santralde ana yakıt olarak kullanılan taş kömürü özellikleri kazan dizayn 
değerlerine uygun olsa da santralin özgül ısı tüketiminde son yıllarda gözlenen artış 
dikkat çekicidir. Santralin dizayn değerlerine göre tam yükte çalışırken 2.435 kcal/kVVh 
olması gereken özgül ısı tüketimi 2003 yılında 2.686 kcal/kVVh, 2004 yılında 2.780 
kcal/kVVh, 2005 yılında 2.800 kcal/kvvh, 2006 yılında 3.138 kcal/kVVh olmuştur. Alt ısıl 
değeri 3300 kcal/kg olan taş kömürü yakılacak şekilde dizayn edilen santral kâzanlannda 
2006 yılında 1.567.333 ton ortalama 3.553 kcal/kg alt ısıl değerine sahip kömür ana yakıt 
olarak, 44.077 ton fuel-oil ile 60 ton motorin de yardımcı yakıt olarak kullanılmıştır. Yıl 
içerisinde santralde üretilen brüt elektrik enerjisi dikkate alındığında santral dizayn 
değerlerine göre 11 gr/kVVh olması gereken yardımcı yakıt sarfiyatı 23,12 gr/kWh 
olmuştur. 

EÜAŞ bünyesinde konuya ilişkin teşkil edilen komisyon 19-23.03.2007 tarihleri 
arasında santralde, kömür temini ve iletilmesi, değirmen kazan ilişkisi ve yük testleri, fuel 
oil tüketimi, kazan verimi hesaplanması için gerekli çalışmaları yaparak 30.03.2007 tarihli 
raporu hazırlamıştır. Hazırlanan bu raporda; Kazanda görülen izolasyon eksiklikleri, 
özellikle TTK Kozlu ve Üzülmez lavvarlarından şlam halinde gelen yapışkan, aşırı nemli 
kömürün yarattığı sorunlar ile diğer tespitler yer almakta olup, mevcut kömür 
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parametreleri dikkate alınarak, kazan yanma optimizasyonu yapılması ve kazan SET 
değerlerinin yeniden kontrol edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı belirtilmektedir. 

Çatalağzı Termik Santralinde son yıllarda artış gözlenen özgül ısı tüketiminin 
azaltılması, verim kaybının önlenmesi ve yakılan fuel-oil miktarının azaltılmasını 
teminen; ünite kazanlarında ısı enerjisinin maksimum seviyede elektrik enerjisine 
dönüştürülmesi ve yanma parametrelerinin santral dizayn değerleri içerisinde kalması için 
gerekli kazan yanma optimizasyonunun sağlanması hususunda başlatılan çalışmaların en 
kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünün uhdesinde üç adet linyit sahası bulunmaktadır. Bu 
sahalar Afşin-Elbistan linyit sahası, Sivas- Kangal linyit sahası ve Ankara-Nallıhan ilçesi 
Çayırhan Beldesi linyit sahasıdır. 

EÜAŞ'a 25 adet İşletme Müdürlüğü bünyesinde toplam 109 adet hidroelektrik 
santralde (HES) üretim yapılmıştır. Bu santrallerden 44 adedi rezervuarlı, 62 adedi kanal 
tipi, 3 adedi de göl tipi hidrolik santraldir. Kurulu güçleri 0,2 MW ile 2.405 MW arasında 
değişen ve toplam kurulu gücü 11.159 MW olan 109 adet hidrolik santralin 41 adedi EÜAŞ 
bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilen personel ile, 68 adedi ise İşletme Müdürlükleri 
sorumluluğunda hizmet alımı yoluyla işletilmektedir. Hizmet alımı yoluyla işletilen 68 adet 
HES'in toplam kurulu gücü EÜAŞ toplam hidrolik kurulu gücünün %11 ' i oranındadır 
(1.199 MW). 

Hidroelektrik santrallerde sorunların en aza indirilerek, verimliliğin artırılmasını 
teminen; Hidroelektrik Santrallerinde özgül su tüketimi proje değerlerinin üzerinde 
olduğundan, türbin verimlerinin test edilerek rapor edilmesi ve bu raporlar doğrultusunda 
gerekli rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.12.2006 tarih 2006/100 no'lu Kararı ile 
Teşekküle ait Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır Hidroelektrik Santralleri ile Engil 
Gaz Türbinleri Santrali özelleştirme kapsam ve programına, Beyköy ve Ataköy 
Hidroelektrik Santralleri ile Denizli Jeotermal Santrali özelleştirme programına alınmıştır. 
Söz konusu santraller sermayesinin tamamı ÖİB'na ait olmak üzere 29.05.2007 tarihinde 
Ticaret Siciline tescil edilen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesine 
alınmıştır. 

2-EIektrik enerjisi üretim maliyeti: 

2006 yılında santrallerde üretilen elektrik enerjisinin üretim maliyetlerine göre 
sıralandığında, en pahalı üretim maliyeti 18,92 Ykr/kWh (13,34 Cent/kWh) ile toplam net 
üretimde %1,2 paya sahip olan fuel-oil santrallerine ait bulunmaktadır. Bunu sırası ile 
taşkömürü santralleri 13,33 Ykr/kWh (9,40 Cent/kWh), doğalgaz santralleri 11,66 
Ykr/kWh (8,22Cent/kWh), bağlı ortaklıklar 9,36 Ykr/kWh (6,60 Cent/kVVh), linyit 
kömürü santralleri 8,82 Ykr/kWh (6,22 Cent/kVVh) ile takip etmiştir. Hidroelektrik 
santralleri üretim maliyeti ise 0,68 Ykr/kWh (0,48 Cent/kVVh) ile en düşük olmuştur. 
EÜAŞ'ın 2006 yılı ortalama sınai maliyeti 5,72 Ykr/kWh (4,03 Cent/kWh) olmuştur. (1$ 
= 1,4180 YTL olarak alınmıştır.) 

3-Pazarlama: 

EÜAŞ'nin pazarlama faaliyetlerinin tamamı TETAŞ'a, Elektrik Dağıtım 
Şirketlerine (EDAŞ) ve KARTET'e (Karadeniz Toptan Elektrik Ticareti A.Ş.) satılan 
enerji satışları teşkil etmektedir. Şirket ve bağlı ortaklık santrallerinde 2006 yılında 
üretilen 81.358 elektrik enerjisi ve mobil santrallere ürettirdiği 519 Gvvh elektrik 
enerjisinin, 699 Gvvh'lik kısmını 51,2 milyon YTL karşılığında KARTET'e, 17.574 
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Gvvh'lik kısmını 1.926 milyar YTL karşılığında EDAŞ'lara, 61.541 Gwh'lik kısmını ise 
3.723 milyar YTL karşılığında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ne (TETAŞ) 
satmıştır. 

4-Fiyatlar: 

Şirketin enerji satış fiyatları EÜAŞ ile TETAŞ arasında yapılan elektrik satış 
anlaşmaları ile belirlenmiş ve her yıl için yapılan ek protokoller ile uzatılmıştır. Ancak, 
01.08.2006 tarihinden itibaren Elektrik Piyasasında yeni bir modele geçildiği için bu 
uygulamaya son verilmiştir. 

5496 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 
2004/3 sayılı YPK Karan ile onaylanan "Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve 
Özelleştirme Strateji Belgesi" uyarınca yürütülen faaliyetler kapsamında, çeşitli kriterlere 
göre tespit edilmiş Portföy Üretim Grupları adına EÜAŞ ile 20 Elektrik Dağıtım Şirketi ve 
TETAŞ ile 21.06.2006 tarihinde ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalarda satış 
fiyatları; her portföy üretim grubu ve portföy dışı santrallerin sabit ve değişken maliyetleri 
dikkate alınarak, sabit maliyetlerin sabit miktarlı satış ile değişken maliyetlerin ise 
opsiyonel miktarlı satışı ile karşılanması şeklinde belirlenmiştir. Aynca her yıl yayınlanan 
Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesindeki hedefler doğrultusunda, Şirketin kâr 
hedefleri de dikkate alınarak yıl içinde gerekli görülen revizyonlar yapılmaktadır. 

Şirket 2005 yılına kadar üretimin tamamını Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş.'ne (TETAŞ) satmakta iken; 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 nci 
maddesindeki, "EÜAŞ, mevcut kapasitesinin yeterli olması ve ihraç edilmesi kaydı ile 
toptan satış şirketlerine ikili anlaşma ve döviz bedeli ile elektrik enerjisi satabilir. Satış 
fiyatı EÜAŞ'ın yıllık ortalama üretim maliyetinin altında olmaz ve EÜAŞ Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir." hükmün yürürlüğe girmesiyle beraber, bu hükme istinaden 
EÜAŞ ile KARTET arasında 04.04.2005 tarihinde enerji birim satış fiyatı 4,20 ABD 
cent/kWh olmak üzere, altı yıl süreli elektrik satış sözleşmesi imzalanmış ve aynı gün 
Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. 2006 yılı için Birim satış fiyatı ise 5,10 ABD 
cent/kWh olarak belirlenmiştir. 

V. YATIRIMLAR: 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklannın 2006 yılı yatırım programı, enerji 
ve madencilik olmak üzere iki sektörden oluşmuştur. 

2006 yılı enerji sektörü yatırımlannın toplam tavan ödeneği 390 Milyon YTL 
olarak belirlenmiştir. 2006 yılı fiyatlarıyla ve 1 ABD Doları = 1,418 YTL baz alınarak 
hazırlanan bu ödeneğin 56.460.000 YTL'si dış kredi, 61.780.000 YTL'si özkaynak olmak 
üzere 118.240.000 YTL'lik kısmı dış piyasa bileşenini, 271.760.000 YTL'lik kısmı iç 
piyasa bileşenini oluşturmaktadır. 

Madencilik sektörü yatınmlarının ise toplam tavan ödeneği 60.000.000 YTL olarak 
belirlenmiş olup bu bölümde Afşin Elbistan Linyit İşletmesinin üretim kapasitesinin 
arttırılması ve verimli bir işletmenin sağlanması açısından planlanan yatınmlar yer 
almaktadır. 

2006 yılında enerji sektörü yatırımları ödeneği 390 Milyon YTL ve madencilik 
sektörü yatırımları ödeneği 60 Milyon YTL olmak üzere toplam ödenek 450 Milyon YTL 
olarak programlanan bu ödeneğin yıl içerisinde 232.447.000 YTL'si (kur farkı dahil) 
harcanarak nakdi harcama oranı %52 olarak gerçekleşmiştir. 
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VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 

a) Bağlı ortaklıklar: 

233 sayılı KHK'nin 2/5 inci maddesinde, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) veya Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne sahip 
kamu kuruluşlarına ait olan işletme veya işletmelerden oluşan anonim şirketler "Bağlı 
Ortaklık" olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu KHK'nin 22 nci maddesi uyarınca, 
mevcut müesseselerin veya işletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmesi YPK, yeni bağlı 
ortaklık kurulması ise Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. 

2006 yılı sonu itibariyle EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak 5 şirket görülmektedir. 
Bunların esas sermayelerinin toplam tutarı 10.200.000 YTL'dir. Bu tutarın %99,98'i 
oranında 10.198.480 YTL'lik kısmı EÜAŞ tarafından taahhüt edilmiş ve 10.063.480 
YTL'si ödenmiştir. 

Bağlı ortaklıklardan sadece TEMSAN'ın sermayesinin %0.02 oranında 1.519 
YTL'lik kısmı EÜAŞ dışındaki 3 ortağa aittir. 

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ), Kemerköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. (KEAŞ), Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (YEAŞ) ile Soma Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ), mülga TEAŞ'ın santral işletme müdürlükleri iken 
11.08.1995 gün ve 95/62 sayılı ÖYK Karan ile özelleştirme kapsam ve programına 
alınması ile bağlı şirkete dönüştürülmüşlerdir. Özelleştirme işlemleri gerçekleştirilemeyince 
25.12.1997 gün ve 97/34 sayılı ÖYK Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından 
çıkartılarak eski statülerine iade edilmişlerdir. Ancak, söz konusu şirketler 25.12.1997 gün 
ve 97/T-94 sayılı YPK Karan doğrultusunda TEAŞ/EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı 
yapılmışlardır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/44 sayılı kararı ile (KEAŞ) ve (YEAŞ) 
özelleştirilmek üzere tekrar özelleştirme kapsam ve programına alınmış, ancak 
özelleştirme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Özelleştirme Yüksek 
Kurulun'un 20.6.2006 tarih ve 2006/49 sayılı kararı ile yeniden eski statüsüne iade 
edilmiştir. 

EÜAŞ bağlı ortaklıklanndan TEMSAN, Kalkınma Planında öngörülen hedefler 
doğrultusunda, ülkede ağır elektromekanik sanayini kurmak ve geliştirmek amacıyla, 
Bakanlar Kurulu'nun 13.11.1975 tarih ve 7/10907 sayılı Kararı üzerine, 1977 yılında, özel 
hukuk hükümlerine tabi olarak iştirak statüsünde kurulmuştur. 

Başlangıçta denetim dışı bir iştirak statüsünde olan TEMSAN, 20.05.1983 
tarihinde yürürlüğe giren 60 sayılı KHK (2929 sayılı Kanun) uyannca, Türkiye Elektrik 
Kurumu'nun (TEK) bağlı ortaklığı haline getirilmiş, 1984 yılında yürürlüğe giren 233 
sayılı KHK ile de şirketin bağlı ortaklık statüsü muhafaza edilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 
12.8.1993 gün ve 93/4789 sayılı Kararı ile TEK'in, TEAŞ ve TEDAŞ olarak iki ayrı 
İktisadi Devlet Teşekkülüne ayrılmasından sonra bu bağlı ortaklık TEAŞ'ın bağlı ortaklığı 
yapılmış, TEAŞ'ın da 30.09.2001 tarihi itibariyle, üç ayrı tüzel kişiliğe bölünmesi üzerine, 
EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı olmuştur. 

14.05.2007 tarih ve 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'nın 26.02.2007 tarih ve 2533 sayılı yazısı doğrultusunda, TEMSAN 
233 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesine göre müstakil bir iktisadi devlet teşekkülü olarak 
yeniden yapılandınlmıştır. 

Anılan Bakanlar Kurulu Karannın 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanması ile birlikte EÜAŞ'ın bağlı ortaklığı sayısı dört adede inmiştir. 
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EÜAŞ'ın muhasebe kayıtlarında, TEMSAN'a tahsis edilen sermaye, Hazine 
Müsteşarlığı'nın 24.08.2007 tarih, 38572 sayılı yazısı üzerine zarar kaydedilerek tasfiye 
edilmiştir. 

TEMSAN'ın başlıca üretim konusu, hidroelektrik santrallerinin teçhizat 
gruplarından en önemlisi olan türbin ve jeneratörlerdir. Ayrıca, elektromekanik sanayii 
için çeşitli makine ve teçhizat üretimi de yapılmaktadır. Şirketin, Diyarbakır ve Ankara'da 
iki fabrikası vardır. Şirket, yatınm malı niteliğindeki üretimini, genelde, DSİ, EÜAŞ ve 
TEDAŞ gibi kamu kuruluşları için gerçekleştirmektedir. 

b) İştirakler: 

233 sayılı KHK'nin 27/1 inci maddesinde, bir teşebbüsün veya bağlı ortaklığın bir 
anonim şirkete iştirakinin, kuruluşun önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu karanyla 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

EÜAŞ'ın 4 adet şirketin sermayesine iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketlerin esas 
sermayelerinin toplam tutan 39.062.000 YTL olup, %95,81 oranında 37.427.005 YTL'si 
ödenmiştir. Söz konusu şirketlerin esas sermayeleri toplamı içinde taahhüt edilen toplam 
kamu payı %28,18 oranında 11.007.926 YTL olup, bunun %99,02 oranında 10.899.176 
YTL'si ödenmiştir. 

Sermayesine iştirak edilen 4 şirketin faaliyet konusu, elektrik santralleri tesis 
etmek ve işletmektir. 

EÜAŞ'ın iştiraki şirketlerdeki taahhüt ettiği sermayesi toplamının %90,5'i Birecik 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı İşletme A.Ş.'deki sermayesi ile ilgilidir. EÜAŞ'ın bu 
şirkete katılma payı %30 oranında, 10.578.000 YTL olup, tamamı ödenmiştir. Şirket 2006 
yılında 2.674,7 GVVh brüt elektrik üretip, 204.678,9 bin YTL brüt satış hasılatı sağlayarak 
dönemi 113.397,6 bin YTL net dönem kân ile kapatmıştır. 2006 yılı hesaplarına yansıyan 
temettü tutan; ödenmiş iştirak hissesinin %68,57 oranında 7.253.876,93 YTL'dir. 2006 
yılı olağan hissedarlar toplantısında dağıtılmasına karar verilen temettü tutarı 24.806,5 bin 
YTL dir. EÜAŞ'ın temettüsü müteakip yıl kayıtlarına alınmaktadır. 

EÜAŞ'ın %15 oranında hisseye sahip olduğu SOYTEK ve %032 oranında hisseye 
sahip olduğu TGT şirketleri 2006 yılında herhangi bir faaliyet göstermediklerinden, gelir 
tablolannda hasılat ve maliyetle ilgili bir rakam da bulunmamaktadır. Ancak tüzel kişi 
olarak varlıkları devam ettiğinden, ağırlıklı olarak yönetim giderleri nedeniyle 2006 yılını 
zararla kapatmışlardır. 

EÜAŞ'ın %30,86 oranında hissesine sahip olduğu NURTEK şirketi 2006 yılında 
1.229.910,15 YTL tutarında hizmet geliri sağlamış ve faaliyet dönemini 38.180,28 YTL 
net kârla kapatmıştır. Dönem kân geçmiş yıllar zararlarına mahsup edildiğinden kâr 
dağıtımı olmamıştır. 

EÜAŞ'ın TGT Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'deki hissesi 
%0,032 oranında 2.126 YTL'dir. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 27 nci madde 2 nci fıkrası, "Bir anonim şirkete iştirak için 
teşebbüsün veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma payının en az %15 olması 
gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de %15'den aşağı düşürülemez" 
şeklindedir. Bu nedenle EÜAŞ'ın, TGT şirketindeki hisse oranı 233 sayılı KHK'nin ilgili 
maddesi ile uyuşmamaktadır. Söz konusu yasal uyumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir. 

EÜAŞ yönetimi iştiraki olan NURTEK, SOYTEK ve TGT anonim şirketlerindeki 
hisselerinin özelleştirilmesi için geçmiş yıllarda ilgili Bakanlığa müracaatta bulunmuştur. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 23.02.2006 tarih ve 2082 sayılı yazısı ile ilgili kurumlar 
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arasında yapılan yazışmalar sonucunda adı geçen şirketlerle ilgili dokümanların 
incelendiği, bahse konu iştiraklerin bu aşamada özelleştirilme kabiliyetlerinin 
bulunmadığını bildirmiştir. 

Şirket iştiraklerindeki kamu payının özelleştirilmesi imkanı yeniden araştırılmalıdır. 

VII. ÖNERİLER: 

A) Aşağıdaki önerilerin, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek 
üzere gündemde kalması kararlaştırılmıştır: 

1-Kangal Termik Santralinin ihtiyacı olan linyit kömürünün temini için, yörede 
ruhsatı Teşekküle ait sahaların işletilmesi işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 
yapılacak bir ihale sonucunda sözleşmeye bağlanması gerekirken; Kamu İhale Genel 
Tebliği'nde yer verilen açık düzenlemeye rağmen; 1989 yılında imzalanmış ve müteaddit 
defalar süre uzatımı yapılanan sözleşmede, 2007 yılında da 20 yıl ya da rezerv 
tükeninceye kadar yapılan süre uzatılmasına ilişkin işlemlerin, mevzuata aykın olması 
nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca incelenerek 
sonuçlandırılması, 

2-Çatalağzı Termik Santrali İşletme Müdürlüğünce 17.07.2006 tarihinde yapılan 
4.000 tonluk fuel-oil alım ihalesi konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu 
Üyeler Kurulunun 26.12.2006 tarihli toplantısında kabul edilen EÜAŞ 2006 Yılı Denetim 
Raporunun 1 numaralı ekindeki Özel İnceleme Raporunda istenen soruşturmanın yerine 
getirilmesi, 

3-Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketince (TEAŞ) 
konuşlandırılması karara bağlanan Samsun I Mobil Santrali ve Samsun II Mobil Santrali 
ile ilgili, Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı sonrasındaki 
işlemler konusunda düzenlenen ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulunun 
07.06.2007 tarihli toplantısında kabul edilen EÜAŞ 2006 Yılı Denetim Raporunun 2 
numaralı ekindeki özel inceleme raporunda istenen soruşturma önerisine istinaden Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca düzenlenen ve Bakanlık Makamının 
12.12.2007 tarih ve 187 sayılı Olur'una havi 15.11.2007 tarih ve 48-9 sayılı inceleme 
raporunda belirtilen, anılan hususlara ilişkin cezai, mali, disiplin ve idari yönden yapılacak 
bir işlemin bulunmadığı yönündeki, sonuç ve kanaate, Yüksek Denetleme Kurulunca 
katılınmadığı belirtilerek konu 72 sayılı KHK'nin 30 uncu Maddesinin 4 ve 6 nci fıkraları 
uyannca 05.02.2008 tarih ve 664-02-157 sayılı yazı ile Başbakanlığa intikal 
ettirildiğinden, konuyla ilgili değerlendirmenin Başbakanlıkça bir an önce 
sonuçlandırılması, 

B) Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Teşekkül tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun objektif düzenlemelerle 
yürütülebilmesi, mal ve hizmet alımlarının en uygun zaman, fiyat ve şartlarla 
gerçekleştirilerek; kaynaklann etkin ve verimli kullanılabilmesini teminen; yürürlükte 
bulunan ancak değiştirme çalışmaları da tamamlanmak üzere olan Teşekkül Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğinde; rekabet, eşit muamele ve saydamlık temel ilkeleri çerçevesinde; 

-Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi uyannca anılan Kanundan istisna edilen 
doğrudan üretimle ilgili mal ve hizmet alımlarının disipline edilmesi amacıyla yürürlüğe 
konulduğu dikkate alınarak, söz konusu alımlarda uygulanacak usul, esas ve süreleri 

-1178-



içermesini teminen, 6 ayrı konuda istisna öngören 7 nci Maddesinin Yönetmelik 
metninden çıkarılması, 

- Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ilgili mevcut düzenlemelerin rekabet, 
şeffaflık, kamuoyu denetimi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması başta olmak 
üzere kamu satın alımlarına ilişkin temel ilkelere aykırı olduğundan, bu usulün uzmanlık 
ve/veya ileri teknoloji gerektiren ve açık ihale usulü uygulanamayan ihalelerin ilan ve ön 
yeterlik yapılarak objektif olarak sonuçlandırmasını zorunlu kılacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi, 

-Yaklaşık maliyetin ve ihale dokümanının hazırlanmasında, özellikle ekonomik-
mali ve mesleki-teknik yeterlik kriterlerin alım konusu mal ve hizmetin yada yapılacak 
işin niteliğine uygun şekilde tespiti, 

-Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi işlemlerinde objektif uygulamaların 
dışına çıkılmasına neden olabilecek hükümlerin düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması. 

2- Resmi Gazetenin 22.07.2006 tarih 26236 sayılı nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında, emisyon değerleri, ilgili Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri 
üzerinde bulunan Termik Santral ünitelerinde, performanslarının, verimliliklerinin, 
güvenilirliklerinin ve ömürlerinin artırılmasına yönelik yapılması zorunlu olan 
rehabilitasyon ve modernizasyon işleri ile birlikte çevreye olan olumsuz etkilerinin de 
giderilmesini sağlayacak (özellikle toz ve S02 emisyonlarının sınır değerlerin altına 
düşürülmesi) elektrofıltre rehabilitasyonlarının ve baca gazı kükürt arıtma tesislerinin 
yapılması. 

3-EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarında vadesi gelen borçların zamanında ödenebilmesini 
teminen, elektrik dağıtım şirketleri ve TETAŞ'a yapılan enerji satışından kaynaklanan ve 
2006 yılı sonu itibariyle 4,6 milyar YTL'ye ulaşan alacakların zamanında tahsili 
hususunda gerekli çabanın gösterilmesi. 

4-Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de 
yerine getirilmesi. 

5-EÜAŞ'ın bağlı ortaklıklarına ait Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarında yer 
alan öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi. 

C) Aşağıdaki önerinin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

-Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerinin görüşülmesi sırasında, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir yetkilinin, kuruluşlarını temsil için Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda hazır bulundurulmasının sağlanması. 

SONUÇ: 

-Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2006 yılı bilançosu ve 215.594.829,62 Yeni Türk Lirası 
dönem kârıyla kapanan gelir tablosu, 

gündemde bırakılan önerilerde yer alan hususlarla ilgili incelemelerin 
sonuçları saklı kalmak kaydıyla, tasvip edilmiştir. 
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-Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 29.06.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 2.690.182,51 Yeni Türk Lirası dönem kân 
ile kapanan gelir tablosu, 

-Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 25.05.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 33.544.674,62 Yeni Türk Lirası dönem kârı 
ile kapanan gelir tablosu, 

-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 22.06.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 12.937.697,84 Yeni Türk Lirası dönem kârı 
ile kapanan gelir tablosu, 

-Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 28.06.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 1.369.523,44 Yeni Türk Lirası dönem kârı 
ile kapanan gelir tablosu, 

-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'nin 28.06.2007 tarihindeki kendi genel 
kurulunda kabul edilen 2006 yılı bilançosu ve 97.538,78 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu, 

genel görüşmeye sunulmuştur. 
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Elektrik Üretim A.Ş. 
2006 Yılı Füzyon Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) 
YTL YTL 

l-Dönen varlıklar 

A-Hazır Değerler 2.202.578,34 3.335.687,79 

B-Merıkul Kıymetler 2.381.054,00 1.047.886,91 

1 -Menkul kıymetler değer 

Düşüklüğü karşılığı (-) 

C-Ticari alacaklar 3.105.905.000,20 4.649.482.582,90 

1 -Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış fınansal kiralama f.geliri 

3-Şüphcli alacak karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 1.449.166.956,57 1.530.463.247,02 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli diğer alacak karşılığı (-) 21.601.501,43 21.483.805,69 

E-Stoklar 299.192.061,73 352.549.876,64 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 

2-Verilen sipariş avansları 5.105.692,21 5.933.458,41 

F-Yıll yay.inş.ve on.maliyeti 6.323.154,57 

G-Gciccek aylara ait giderler ve gelir tahak. 2.392.497,70 2.717.290,71 

H-Diğer dönen varlıklar 1.298.970,39 26.542.905,31 

Dönen varlıklar toplamı 4.862.539.118,93 6.572.462.631,85 

II-Duran varlıklar: 

A-Ticari alacaklar 239.717,31 254.314,91 

1-Alacak sen.reeskontu (-) 

2-Kazanılmamış fınansal kiralama f.geliri 

3-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 144.213.144,99 144.213.996,61 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli diğer alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 219.956.182,02 221.168.673,32 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymet değer düşük, kar(-) 

3-İştirakler 111.705.248,81 111.780.248,81 

4-İştiraklere ser.tah (-) 213.750,00 108.750,00 

5-İştiraklerc sermaye paylan 

Değer düş.karşl. (-) 

6-Bağlı ortaklıklar 109.532.174,51 109.632.174,51 

7-Bağlı ort.ser.ıah.(-) 1.067.491,30 135.000,00 

8-Bağlı ort.scr.pay.diğer düş kar(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğcr mali duran varlıklar değer 

düş .karş. 

D-Maddi duran varlıklar 9.424.322.056,61 9.223.745.600,58 

I -Maddi duran varlık (brüt) 11.164.760.419,25 15.050.676.067,56 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 6.492.825.100,23 7.096.606.636,05 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 4.735.956.857,51 1.232.408.696,87 

4-Verilen sipariş avansları 16.429.880,08 37.267.472,20 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 2.883.741,67 396.252,12 

1 -Maddi olmayan dur. var.(brüt) 15.079.040,13 15.316.810,84 

2-Birikmiş amostismanlar (-) 12.195.298,46 14.920.558,72 

3-Vcrilen avanslar 

F-Özcl tükenmeye tabi varlıkl. 47.494.989,42 37.505.725,92 

I-Özel tük.tab var.(brüt) 234.935.837.10 236.756.812,85 

2-Birikmiş tük.paylan (-) 187.440.847,68 199.251.086.93 

3-Verilcn avanslar 
G-Gclecek aylara ait giderler ve gelir tahak. 42.389.186,12 95.992.463,71 

H-Diğcr duran varlıklar 2.398,00 12.340,35 

Duran varlıklar toplamı 9.881.501.416,14 9.723.289.367,52 

Aktif varlıklar toplamı 14.744.040.535,07 16.295.751.999,37 
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Elektrik Üretim A.Ş. 
2006 Yılı Füzyon Bilançosu (Pasif) 

Pasif (kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar : 

A-Mali borçlar 449.140.646,83 512.879.639,51 

1-Ertelenmiş fınansal kiralama borç. maliyet(-) 

B-Ticari borçlar 2.744.563.513,86 4.123.396.561,52 

1 -Borç seneti reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 128.100.652,52 139.136.756,75 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 7.093,57 5.611,09 

E-Yıllara yaygın .inşaat vc onarım hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 171.899.565,58 149.755.876,95 

G-Borç ve gider karşılıkları 151.535.250,50 62.330.964,31 

1-Dönem kan vc diğer yasal yük. karşılığı 133.366.549,50 44.533.464,07 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

yükümlülükler (-) 585.915,80 417.240,60 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gid.karşılıkları 18.754.616,80 18.214.740,84 

H-Gclecek ay. Ait gelirler ve gider tahakkukları 22.093,35 112,35 

l-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.726.328,47 7.289.509,03 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı: 3.647.995.144,68 4.994.795.031,51 

ll-Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

A-Mali borçlar 2.683.065.280,95 2.687.279.314,74 

1-Ertelenmiş fınansal kiralama borç. maliyet(-) 

B-Ticari borçlar 768,88 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıklan 288.545.463,32 318.182.410,33 

1-Kıdem tazminat karşılıkları 186.831.008,77 186.783.305,35 

2-Diğer borç vc gider karşılıktan 101.714.454,55 131.399.104,98 

F-Gel yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı: 2.971.611.513,15 3.005.461.725,07 

III-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödcnmiş sermaye 6.985.313.165,95 6.985.313.165,95 

1 -Sermaye 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 190.799.330,28 190.799.330,28 

3-Sermayc düzeltmesi olumlu farkları 5.876.112.496,23 5.876.112.496,23 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları(-) 

B-Sermayc yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primler 

2-1 f isse senedi iptal karları 

5-Diğcr sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 807.360.818,43 1.139.120.711,29 

1-Yasal yedekler 380.752.681,28 521.524.890,63 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 426.608.137,15 617.595.820,66 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 

F-Dönem net kan 331.759.892,86 171.061.365,55 

Öz kaynaklar toplamı 8.124.433.877,24 8.295.495.242,79 

Pasif (kaynaklar) toplamı 
1 14.744.040.535,07 

16.295.751.999,37 
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Elektrik Üretim A.Ş. 
2006 Yılı Füzyon Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

3.417.146.016,06 
10.694,85 

3.417.135.321,21 
2.237.579.217,91 

4.418.578.557,48 
250.850.159,47 

4.167.728.398,01 
3.321.039.222,73 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

1.179.556.103,30 846.689.175,28 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

u 161.034.051,28 163.180.819,55 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

1.018.522.052,02 683.508.355,73 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

198.357.374,60 

187.415.325,66 
130.131.545,45 

346.940.834,70 

1.691.763,45 
441.998.036,58 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

899.332.555,51 586.759.390,40 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

11.415.344,22 
414.636.739,07 

25.674.633,92 
396.839.194,70 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 

496.111.160,66 215.594.829,62 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 
133.366.549,50 44.533.464,07 

A- Brüt satışlar 
B- Satış indirimleri (-) 

C- Net satışlar 
D- Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zaran 
E- Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F- Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârlar 
G- Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar (-) 
H- Finansman giderleri 

Olağan kar veya zarar 
İ- Olağandışı gelir ve kârlar 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıklan (-) 

Dönem net karı veya zaran 362.744.611,16 171.061.365,55 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif ( Varlıklar) YTL YTL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır Değerler 17.403,76 2 .938 .613 ,36 

B-Menkul Kıymetler 138.000,00 14.360.000,00 

1 -Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karşılığı ( - ) 

C-Ticari Alacaklar 161.084.215,69 398 .064 .482 ,37 

1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Kazanılmamış fın.kira.faiz gelirleri(-) 
3-Şüphcli ticari alacak karşılığı( - ) 

D-Diğcr alacaklar 19.964,40 37.318,81 

1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı! - ) 

E-Stoklar 12.284.660,88 20 .217 .802 ,96 

1-Stok değer düşük, karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın İnş.vc On.maliyeti 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gel.tahakk. 24.412,55 27 .392 ,48 

H-Diğer dönen varlıklar 254 .053 ,28 442 .737 ,95 

Dönen varlıklar toplamı 173.822.710,56 436 .088 .347 ,93 

11. Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Kazanılmamış fın.kira.faiz gelirlcri(-) 
3-Şüphcli ticari alacaklar karşılığı(-) 

B-Diğer Alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı( - ) 

C-Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı mcn.kıy.dcğ.düş.karş.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklerc sermaye taah(-) 
5-işt.scr.pay.dcğ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak scr.taah(-) 
8-Bağ.ort.scr.pay.değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer Mali duran varlıklar 

10-Diğ.dur.mali var.dcğ.düş.karş.(-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 72 .173 .230 ,59 63 .169 .691 ,60 

1 -Maddi duran varlıklar 372.451.997,84 373.341.761,97 

2-Birikmiş amortismanlar ( - ) 300.278.767,25 310 .172 .070 ,37 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 279 .915 ,87 160.809,31 

I- Maddi olmayan dur.var.(brüt) 595 .532,82 595.532,82 

2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 315.616,95 434.723,51 

3 - Verilen Avanslar 
F-Özel tükenmeye tabi var. 
I-Özcl tük. tabi var.(brüt) 
2- Birikmiş tük.payları ( - ) 
3- Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkuktan 

H-Diğcr duran varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 72 .453 .146 ,46 63.330.500,91 

Aktif(Varlıklar)toplamı 246 .275 .857,02 499 .418 .848 ,84 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif ( Kaynaklar) YTL YTL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 
1 -Ertelenmiş fin.kira.borç.maliyetleri(-) 

B-Ticari borçlar 76 .446 .679 ,16 327.010.462,71 

1-Borç seneti reeskontu( - ) 

C-Diğer borçlar 199.671,32 

1-Diğer borç senetleri reeskontu( - ) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın İnş.On.hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıklan 

474.420,23 

389.830,67 

514.623,75 

438 .324 ,23 

1 -Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 

2 -Dönem karının peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 

3-Kıdcm tazminatı karşılığı 389 .830 ,67 438 .324 ,23 

4-Diğer borç v e gider karşılıklan 

H-Gelecek ay.ait gel .ve gid.tahakkukları 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 77 .510.601,38 327.963.410,69 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

I-Ertelenmiş fin.kira.borçmaliyetleri(-) 

B-Ticari borçlar 

1-Borç Senetleri reeskontu ( - ) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 

2-Diğer borç v e gider karşılıktan 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yab. Kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

III. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 

1 -Sermaye 50.000,00 

134.615,19 

50 .000 ,00 

134.615,19 

2-Ödenmemiş sermaye ( - ) 33.750,00 33 .750 ,00 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 118.365,19 118.365,19 

4-Sermeye düzeltmesi olumsuz farkı(-) 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karlan 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 21.587,11 21.587,11 

1-Yasal yedekler 1.000,00 1.000,00 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 178.238.858,36 178.238.858,36 

E-Geçmiş yıllar zararlan ( - ) -11.116.717,01 -9 .629.805,02 

F-Dönem net kan ( zaran ) 1.486.911,99 2.690.182,51 

Ö z kaynaklar toplamı 168.765.255,64 171.455.438,15 

Pasif ( Kaynaklar ) toplamı 246 .275 .857 ,02 499 .418 .848 ,84 
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Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

168.544.614,88 

168.544.614,88 
137.286.017,88 

318.958.148,59 
5.067.555,25 

313.890.593,34 
271.273.497,78 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

31.258.597,00 42.617.095,56 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

5.709.604,33 5.202.040,36 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

25.548.992,67 37.415.055,20 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

13.497.392,71 

6.518.633,03 

8.895.370,09 

18.412.940,68 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

32.527.752,35 27.897.484,61 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

22.762.986,21 
53.803.826,57 

315.318,91 
25.522.621,01 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

1.486.911,99 2.690.182,51 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 1.486.911,99 2.690.182,51 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 376.024.37 22.652.889,76 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 

C-Ticari alacaklar 162.253.486,25 230.931.721,24 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 12.055.274,35 412.993,21 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 5.461,01 1.150.905,68 

E-Stoklar 19.937.588,48 21.063.540,35 

1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

G-Gclecek aylara ait gider ve gelir tahakkuktan 344.610,70 753.392,69 

H-Diğer dönen varlıklar 9.455,79 2.118.705,54 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 194.976.439,94 277.933.242,79 

l l-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 338,93 4.638,93 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 

3-lştirakler 

4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 

5-lştirakler sermaye payları değer düş.karş.(-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortak.sermaye paylan değer düş.karş.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 390.914.207,86 371.832.822,16 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 824.966.462,41 825.594.857,33 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 434.052.254,55 453.762.035,17 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 

4 -Ver i len sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 250.980,48 139.309,27 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 558.356,19 558.356,19 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 307.375,71 419.046,92 

3-Vcrilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

I-Özcl tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme payları (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları 

H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

391.165.527,27 371.976.770,36 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 586.141.967,21 649.910.013,15 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 43.514.045,88 82.075.425,16 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 862.399,44 9.366.349,96 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişlcri 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 12.816.199,24 2.844.678,92 

G-Borç ve gider karşılıkları 1.761.381,00 1.843.024,88 

1-Dönem kan vergi ve diğer yasal yüküm.karş. 26.088.264,16 6.952.784,32 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ.yük.(-) 26.088.264,16 6.952.784,32 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 1.761.381,00 1.843.024,88 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

1-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMİ 58.954.025,56 96.129.478,92 

İI-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 1.114,32 1.816,60 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 1.114,32 1.816,60 

III-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 134.615,19 134.615,19 

1 -Sermaye 50.000,00 50.000,00 

2-Ödenmcmiş sermaye (-) 33.750,00 33.750,00 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 1 18.365,19 118.365,19 

4-Sermayc düzeltmesi olumsuz farkları(-) 

B-Sermaye yedekleri 

1 -Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karları 

3-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 538.650,78 538.650,78 

1 - Yasal yedekler 538.650,78 538.650,78 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 465.659.540,17 526.513.561,36 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net kan (zararı) 60.854.021,19 26.591.890,30 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 527.186.827,33 553.778.717,63 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 586.141.967,21 649.910.013,15 
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Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 357.035.294,29 331.459.874,97 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 9.591.788,38 

C-NET SATIŞLAR 357.035.294,29 321.868.086,59 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 236.196.696,48 247.248.758,65 

BRÜT SATIŞ KÂRI 120.838.597,81 74.619.327,94 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 4.935.434,91 5.249.956,36 

FAALİYET KÂRI 115.903.162,90 69.369.371,58 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GELİR VE KÂRLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 

GİDER VE ZARARLAR(-) 
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

150.119,46 

0,87 

713,08 

240.242,11 

1.145.451,58 
6.531,80 

OLAĞAN KÂR 115.902.449,82 69.362.839,78 

İ-OLAĞANDIŞ1 GELİR VE KÂRLAR 1.900.270,07 2.037.436,27 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 31.010.553,13 36.950.391,96 

DÖNEM KÂRİ 86.792.166,76 34.449.884,09 

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 

26.088.264,16 6.952.784,32 

DÖNEM NET KÂRI 60.703.902,60 27.497.099,77 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL 

I-Döncn varlıklar 

A-Hazır Değerler 73 .006,52 1.399.844,69 

B-Menkul Kıymetler 35 .000 ,00 7 .345.000,00 

1 -Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü k a r ş ı h ğ ı ( - ) 

C-Ticari Alacaklar 167.588.514,93 246 .677 .630 ,40 

1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Kazanılmamış fın.kira.faiz gelirlcri(-) 

3-Şüpheli ticari alacak karşılığı( - ) 

D-Diğer alacaklar 46 .325 ,27 80 .742,04 

l-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Şüpheli diğer alacaklar karşı iığı( - ) 

E-Stoklar 13.752.928,57 18.189.528,93 

l-Stok değer düşük, karşılığı(-) 

2-Verilen sipariş avansları 204 .504 ,89 2.974,07 

F-Yıllara yaygın İnş.ve On.maliyeti 

G-Gelecek aylara ait gid.ve gel tahakk. 56 .716,69 69 .163 ,56 

H-Diğer dönen varlıklar 775.648,17 240 .538 ,84 

Dönen varlıklar toplamı 182.328.140,15 274 .002 .448 ,46 

II. Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 2.675 2 .675,60 

1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Kazanılmamış fin.kira.faiz gclirleri(-) 

3-Şüphcli ticari alacaklar karşılığı(-) 

B-Diğer Alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı( - ) 

C-Mali duran varlıklar 

1 -Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı men.kıy.değ.düş.karş.(-) 

3-İştirakler 

4-İştiraklcre sermaye taah(-) 

5-işt.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortak ser.taah(-) 

8-Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 

9-Diğer Mali duran varlıklar 

10-Diğ.dur.mali var.dcğ.düş.karş.(-) 

D-Maddi Duran Varlıklar 512 .619 .736 420 .420 .405 ,18 

1 -Maddi duran varlıklar 901 .255 .567 902 .300 .147 ,67 

2-Birikmiş amortismanlar ( - ) 388.635.831 481 .879 .742 ,49 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 155.654 

1 - Maddi olmayan dur.var.(briit) 389.135 

2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 233.481 

3 - Verilen Avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi var. 

1-Özel tük. tabi var.(brüt) 389 .135 ,52 0,01 

2- Birikmiş tük.payları ( - ) 389.135,51 

3 - Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler vc 

gelir tahakkukları 

H-Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 512.778.065 420 .423 .080 ,79 

Aktif(Varlıklar)toplamı 695.106.205 694.425.529,25 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Önceki dönem Cari dönem 

Pasif ( Kaynaklar) YTL YTL 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1 -Ertelenmiş fin.kira.borç.maliyetleri(-) 

B-Ticari borçlar 7.815.951,56 26.271.419,25 

1-Borç seneti reeskontu( - ) 

C-Diğer borçlar 175.317.364,30 189.894.555.66 

1-Diğer borç senetleri reeskontu( - ) 

D-Alınan avanslar 235 ,00 235,00 

E-Yıllara yaygın İnş.On.hakedişleri 

F-Ödenecek vergi v e yükümlülükler 918.059,23 1.633.996,04 

G-Borç ve gider karşılıkları 453 .567 ,98 467.594,75 

1-Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 3 .326.229,83 

2-Dönem karının peşin öd. vergi 3 .326 .229 ,83 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 467 .594 ,75 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç v e gider karşılıkları 453 .567 ,98 

H-Gelecek ay.ait gel .ve gid.tahakkuklan 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.152,79 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 184.506.330,86 218.267.800,70 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

1 -Ertelenmiş fın.kira.borç.maliyetleri(-) 

B-Ticari borçlar 

1-Borç Senetleri reeskontu ( - ) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıklan 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 

2-Diğer borç ve gider karşılıklan 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yab. Kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 

III. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 134.615 134.615,19 

1 -Sermaye 50 .000 50 .000 ,00 

2-Ödcnmemiş sermaye ( - ) 33 .750 33 .750 ,00 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 118.365 118.365,19 

4-Sermeye düzeltmesi olumsuz farkı(-) 

B-Serrnaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karları 

5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 138.551,83 210.581,90 

1 -Yasal yedekler 138.551,83 210 .581 ,90 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 462 .874 .833 ,62 462 .874 .833,62 

E-Geçmiş yıllar zararlan ( - ) 

F-Dönem net karı ( zaran ) 793.143,31 12.937.697,84 

Ö z kaynaklar toplamı 463.941.143,95 476.157.728,55 

Pasif ( Kaynaklar) toplamı 682.208.944,65 694.425.529,25 
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Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

2006 Yılı Gelir Tablosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Gelir ve giderler YTL YTL 
A - Brüt satışlar 134.877.684,98 207.886.984,01 
B - Satış indirimleri ( - ) 4.127.828,22 
C - Net satışlar 134.877.684,98 203.759.155,79 
D - Satışların maliyeti ( - ) 76.189.922,34 151.930.743,93 

Brüt satış karı 58.687.762,64 51.828.411,86 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 2.790.795,29 3.687.924,19 

Faaliyet kan 55.896.967,35 48.140.487,67 
F Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 4.499.749,25 6.862.598,89 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 2,07 470,71 
H - Finansman giderleri ( - ) 6.592.534,77 10.007.570,76 

Olağan kar 53.804.179,76 44.995.045,09 
1 -Olağandışı gelir ve karlar 379.520,03 1.301.351,75 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 53.047.619,29 30.122.469,17 

Dönem karı 1.136.080,50 16.173.927,67 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 342.937,19 3.236.229,83 
Dönem net karı 793.143,31 12.937.697,84 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki Dönem 

YTL 
Cari Dönem 

YTL 

I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 22.165,47 5.974.582,17 

B-Menkul kıymetler 100.000,00 3.297.000,00 

1-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı(-) 

C-Ticari alacaklar 441.504.475,10 483.499.694,36 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-ŞUpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 111.367,64 18.474.627,80 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 70.364,81 81.735,86 

E-Stoklar 24.360.433,84 37.469.547,95 

1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkuk lan 109.649,71 131.793,16 

H-Diğer dönen varlıklar 6.391,80 3.290.466,21 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 466.214.483,56 552.137.711,65 

1I-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1 -Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymetler değer düş.karş.(-) 

3-İştirakler 

4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 

5-tştirakler sermaye payları değer düş.karş.(-) 

6-Bağh ortaklıklar 

7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8-Bağlı ortak.sermaye payları değer düş.karş.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali duran varlıklar değer düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 720.547.410,92 634.336.335,09 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 2.347.965.010,48 2.348.700.265,44 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 1.630.479.827,04 1.736.026.561,35 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 124.637,02 18.216.234,98 

4-Verilen sipariş avansları 2.937.590,46 3.446.396,02 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 241.835,25 127.949,55 

1-Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 602.496,81 612.416,81 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 360.661,56 484.467,26 

3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş tükenme paylan (-) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları 651.629,04 

H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 

H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 
720.789.246,17 635.115.913,68 

H-Diğer duran varlıklar 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.187.003.729,73 1.187.253.625,33 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki Dönem Cari Dönem 

Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

I-KISA VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 51.752.453,40 53.764.053,30 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 1.035.375,26 316.060,73 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Ytllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 

F-Ödenecek vergi vc diğer yükümlülükler 4.163.439,09 2.014.049,23 

G-Borç ve gider karşılıkları 2.254.186,29 2.266.271,53 

1 -Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküm.karş. 281.764,36 274.608,59 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ.yük.(-) 32.256,04 274.608,59 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları 2.004.677,97 2.266.271,53 

H-Gelecek, aylara ait gelir ve gider tahakkukları 

l-Diğcr kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KİSA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 59.205.454,04 58.360.434,79 

Il-UZUN VADELİ YABANCİ KAYNAKLAR 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç vc gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 

2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuktan 

G-Diğcr uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMİ 0,00 0,00 

III-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödcnmiş sermaye 134.615,18 134.615,18 

1 -Sermaye 50.000,00 50.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 33.750,00 33.750,00 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 118.365,18 118.365,18 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan(-) 

B-Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karları 

3-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 22.741,55 22.741,55 

1-Yasal yedekler 22.741,55 22.741,55 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğcr kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 1.126.989.787,56 1.127.640.918,96 

E-Geçtniş yıllar zararları (-) 

F-Dönem net karı (zaran) 651.131,40 1.094.914,85 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMİ 1.127.798.275,69 1.128.893.190,54 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMİ 1.187.003.729,73 1.187.253.625,33 
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Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir vc giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

426 .383 .917 ,24 

426 .383 .917 ,24 

323.921.336,43 

424 .975 .641 ,23 

26.752.186,71 

398 .223 .454 ,52 

304.092.775,91 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

102.462.580,81 94.130.678,61 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

8.925.507,61 10.061.067,74 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

93 .537 .073 ,20 84 .069 .610 ,87 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

219.104,78 328.536,05 

31.897,95 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

93 .756 .177 ,98 84 .366 .248 ,97 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

1.176.792,70 

94 .000.074,92 

2.129.077,01 

85 .125.802,54 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

932 .895 ,76 1.369.523,44 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 

281.764,36 274 .608 ,59 

A - B R Ü T SATİŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLER! (-) 

C-NET SATİŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

B R Ü T SATIŞ KARİ V E Y A ZARARI 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI V E Y A ZARARI 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYET. O L A Ğ A N GİDER VE ZARARLAR(- ) 

H - F İ N A N S M A N GİDERLERİ (-) 

O L A Ğ A N KAR V E Y A ZARAR 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR V E KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

D Ö N E M KARI V E Y A ZARARI 

K - D Ö N E M KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K 

KARŞILIKLARI (-) 

DÖNEM NET KARI V E Y A ZARARI 651 .131 ,40 1.094.914,85 
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Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Aktif) 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 

I-Dönen varlıklar 
A-Hazır Değerler 79.390,40 1.511.516,64 
B-Menkul Kıymetler 575.000,00 

1-Menkul kıymetler değer 
düşüklüğü karş ıhğ ı ( - ) 

C-Ticari Alacaklar 3.523.140,08 6.430.133,61 
1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Kazanılmamış fın.kira.faiz gelirleri(-) 
3-Şüpheli ticari alacak karşılığı( - ) 806.016,29 806.016,29 

D-Diğer alacaklar . 40.081,01 29.351,92 
1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı( - ) 

E-Stoklar 5.885.715,30 7.216.235,79 
1-Stok değer düşük, karşılığı(-) 
2-Verilen sipariş avansları 

F-Yıllara yaygın İnş.ve On.maliyeti 7.667.577,71 9.989.864,36 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gel.tahakk. 108.188,52 278.871,81 
H-Diğer dönen varlıklar 1.682.857,33 1.173.301,16 

Dönen varlıklar toplamı 19.561.950,35 26.629.275,29 

II. Duran varlıklar 
A-Ticari alacaklar 5.311.203,45 6.301.733,57 

1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-K.azanılmamış fın.kira.faiz gelirleri(-) 
3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 

B-Diğer Alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı( - ) 

C-Mali duran varlıklar 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy.değ.düş.karş.(-) 
3-İştirakler 
4-İştiraklere sermaye taah(-) 
5-işt.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortak ser.taah(-) 
8-Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer Mali duran varlıklar 

10-Diğ.dur.mali var.değ.düş.kars.(-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 17.158.373,14 17.276.047,24 

1 -Maddi duran varlıklar 32.533.063,36 32.858.839,28 
2-Birikmiş amortismanlar ( - ) 23.257.572,91 23.593.608,84 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 7.882.882,69 8.010.816,80 
4-Verilen sipariş avansları 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan dur.var.(brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 
3- Verilen Avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi var. 
1-Özel tük. tabi var.(brüt) 
2- Birikmiş tük.payları ( - ) 
3- Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve 
gelir tahakkukları 18.996,78 

H-Diğer duran varlıklar 
Duran varlıklar toplamı 22.469.576,59 23.596.777,59 

Aktif(Varlıklar)toplamı 42.031.526,94 50.226.052,88 
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Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 
2006 Yılı Bilançosu (Pasif) 

Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar) YTL YTL 

1-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 745.000,00 3.025.000,00 

1 -Ertelenmiş fın.kira.borç.maliyetleri(-) 
B-Ticari borçlar 3.659.309,75 4.661.882,74 

1-Borç seneti reeskontu( - ) 
C-Diğer borçlar 549.571,69 391.250,91 

1-Diğer borç senetleri reeskontu( - ) 
D-Alınan avanslar 2.251.809,24 5.226.981,63 

E-Yıllara yaygın İnş.On.hakedişleri 7.771.441,42 8.061.510,96 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.920.087,54 1.973.819,64 

G-Borç ve gider karşılıklan 934.503,41 638.260,67 

1-Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dönem karının peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğer borç ve gider karşılıkları 934.503,41 638.260,67 

H-Gelecek ay.ait gel.ve gidtahakkuklan 1.107.880,00 92.675,00 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 18.939.603,05 24.071.381,55 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar 
A-Mali borçlar 

1 -Ertelenmiş fin.kira.borç.maliyetleri(-) 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç Senetleri reeskontu ( - ) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 
D-Ahnan avanslar 651.654,18 2.395.386,21 

E-Borç ve gider karşılıkları 934.085,93 1.155.571,26 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 
gider tahakkukları 

G-Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 1.585.740,11 3.550.957,47 

III. Öz kaynaklar 
A-Ödenmiş sermaye 28.087.824,40 29.087.815,70 

1 -Sermaye 10.000.000,00 10.000.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye ( - ) 999.991,30 0,00 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 19.087.815,70 19.087.815,70 
4-Sermeye düzeltmesi olumsuz farkı(-) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karları 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 599.182,74 599.182,74 

1-Yasal yedekler 461.554,87 461.554,87 

2-Statü yedekleri 
3-Olağanüstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 137.627,87 137.627,87 

D-Geçmiş yıllar karları 
E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) (7.406.528,05) (7.180.823,36) 

F-Dönem net karı ( zaran ) 225.704,69 97.538,78 

Öz kaynaklar toplamı 21.506.183,78 22.603.713,86 

Pasif ( Kaynaklar ) toplamı 42.031.526,94 50.226.052,88 
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Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir vc giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 
A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

35.816.576,13 
2.040,00 

35.814.536,13 
24.985.410,05 

29.403.145,69 

29.403.145,69 
20.559.437,45 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

10.829.126,08 8.843.708,24 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

6.898.672,90 7.632.841,72 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

3.930.453,18 1.210.866,52 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

144.320,85 

1.116.135,39 
933.655,51 

389.143,14 

112.123,07 
245.317,49 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

2.024.983,13 1.242.569,10 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

383.689,65 
2.182.968,09 

665.288,21 
1.810.318,53 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

225.704,69 97.538,78 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 
F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 
G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 
H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar 
I - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem kan 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları(-) 
Dönem net kan 225.704,69 97.538,78 
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SAYI: 68 
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN 2006 

YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 
DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 11/06/2008 tarihli 27'nci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ: 

233 sayılı KHK'ye dayanılarak çıkarılan 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile bir kamu iktisadi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) ikiye bölünerek üretim ve iletim üniteleri Türkiye Elektrik Üretim 
İletim A.Ş.(TEAŞ), dağıtım üniteleri de Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) unvanı 
ile ayn birer iktisadi devlet teşekkülü haline getirilmiş, bu yapı 2001 yılına kadar devam 
etmiştir. 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı kanun ile uluslararası tahkim müessesesinin 
düzenlenmesini müteakip mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına 
uyum ve kamu elektrik şirketleri ile ilgili yeniden yapılandırma çalışmaları hızlanmıştır. 

2001 yılında uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele 
Programı çerçevesinde, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi ve rekabet ortamının 
sağlanmasını teminen TEAŞ'ın yeniden yapılandırılması suretiyle dağıtım alanında 
faaliyet göstermekte olan TEDAŞ'ın yanında elektrik üretimi, iletimi ve toptan 
alım-satımı konularında görevli birer kamu şirketi kurulması ve son aşamada da iletim 
dışındaki kamu elektrik şirketlerinin özelleştirilmesi öngörülmüştür. 

Bu arada 03.03.2001 tarih ve 24335 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kamu tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe 
sahip Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuş, 02.05.2001 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 4646 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Kanunda yer alan "Elektrik 
Piyasası Düzenleme Kurumu" ibaresi "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu", "Elektrik 
Piyasası Düzenleme Kurulu" ibaresi de "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu" olarak 
değiştirilmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, 
mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası oluşturulması ve bu 
piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 
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Bakanlar Kurulu'nun 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı karan ile Türkiye Elektrik Üretim İletim 
Anonim Şirketi(TEAŞ); üçe bölünerek Elektrik Üretim Anonim Şirketi(EÜAŞ), Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi(TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim 
Şirketi(TETAŞ) unvanlan ile üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü haline dönüştürülmüş, 
Devletin genel enerji politikasına uygun olarak elektrik enerjisi sektöründe 4628 sayılı 
Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetinde bulunması 
amacıyla teşkilatlandırılan TETAŞ, Yüksek Planlama Kurulu (YPK)'nun 11.06.2001 tarih 
ve 2001/T-19 sayılı karan ile onaylanan, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan, Ankara Ticaret Siciline 165459 sicil no. ile kaydedilip 05.10.2001 
tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilan olunan Ana Statüsü 
çerçevesinde 01.10.2001 tarihinde faaliyetine başlamıştır. TETAŞ'ın faaliyet konulan 
özetle; 

• İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan enerji alım ve satım anlaşmalarını 
mülga TEAŞ'tan ve TEDAŞ'tan devralıp yürütmek, 

• 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde gerektiğinde enerji satış 
anlaşmalan ve süresi bir yılı aşmayan enerji alım anlaşmaları yapmak ve 
yürütmek, 

• Enterkonneksiyon şartları oluşmuş ülkelerden/ülkelere, Bakanlık politikalanna 
uygun olarak elektrik ithalatı ve ihracatı yapmak, 

• Toptan satış tarifelerini hazırlayıp, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nun 
onayına sunmak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak, 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3154 
sayılı Kanun ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu çerçevesinde, EPDK'nca 
belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve özel kesim 
elektrik şirketlerinin ürettikleri elektrik enerjisini toptancı olarak satın almak ve 
Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ile diğer yerlere satmak şeklinde 
belirlenmiş bulunmaktadır. 

TETAŞ'ın 2006 yılındaki faaliyetleri 13.03.2003 tarihinde EPDK'dan alınmış 7 yıl 
süreli Toptan Satış Lisansı uyannca yüriitülmüş, 13.03.2010 tarihinde bitecek olan 
lisansının süresi EPDK'nun 17.07.2006 tarih ve 824/6 sayılı karan ile ilk uygulama 
dönemi sonu olan 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır. 

YPK'nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı karan ile kabul edilmiş bulunan 
Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi uyannca EÜAŞ'ın 
mevcut üretim kapasitesi, EÜAŞ ile EÜAŞ bünyesinde kurulan 6 adet portföy üretim 
şirketi arasında paylaştırılmış, TEDAŞ' ta 20 adet dağıtım bölgesine aynlmış, 21.12.2004 
tarih ve 25677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliği"nin nakdi uygulamaları anılan yönetmeliğin geçici 7 inci maddesi 
uyannca "Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ"in 20.07.2006 tarih ve 831 sayılı EPDK kararı ile yürürlükten 
kaldırılması ile 01.08.2006 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve 01.09.2006 tarihinden 
itibaren uygulamaya başlanmış ve bu gelişme ile özelleştirilmesi öngörülen portföy 
üretim şirketleri TETAŞ'ın alım portföyünün dışına çıkmış olup yürütülen çalışmaların 
uygulamaya girmesiyle bu tarihten itibaren Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin kamu 
adına toptan tek alıcısı ve satıcısı konumundaki TETAŞ'ın misyonu daralmaya 
başlamıştır. Türkiye elektrik ticaretindeki pazar payı % 80'ler seviyesinden 01.09.2006 
tarihinden sonra bu pay %50 seviyesinin altına düşmüş bulunmaktadır. 
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TETAŞ'ın beşinci faaliyet dönemini oluşturan 2006 ydına ait toplu bilgiler, önceki 
dönemlere ait değerlerle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 Son iki yıl farkı 

Sermaye YTL 50.000.000 50.000.000 179.000.000 179.000.000 179.000.000 

Ödenmiş sermaye YTL 19.253.131 19253.131 19253.131 19253.131 19.253.131 

Özkaynaklar YTL 1.751.671 82.535.958 119.733.570 162.218.734 42.485.164 

Yabancı kaynaklar YTL 3.449.295.974 3.798.283.796 4.928.146.395 6.295.699.899 7.425239.942 1.129.540.043 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar YTL (116.117.544) -
Finansman giderleri YTL - - -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) YTL 1.557.167 2.071.203 2311.874 1.791.005 1.911.504 120.499 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı YTL 344.991 609.498 1.092.535 991.790 1.201.247 209.457 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler YTL 672.872 120 50 990 312381 311.591 

Yatnunlann gerçekleşme oranı (nakdi) % 34 II 6 0,1 17,6 173 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye YTL - - -
Bağlı ortaklıklar temettü geliri YTL - - -
İştiraklere ödenen sermaye YTL 358.000 358.000 358.000 358.000 3.790.000 3.432.000 

İştirakler temettü gelirleri YTL 262.080 - - 716360 196360 (520.000) 

Toplam enerji alım miktan kWh 106234.293.183 113.167.285.786 120.689.464.410 128.889.817.040 122219.416.625 (6.670.400.415) 

İthal olunan enerji miktan kWh 3388.248.308 1.158.055.952 463.474.198 534.559.575 534.443.744 (115.831) 

Başlıca alım Tutan (elektrik enerjisi) YTL 7.245.127.123 8J98.570.525 9.365.051.078 10.002.864.961 10.597.444.164 594.579.203 

Elektrik enerjisi ortalama birim alış maliyeti YKr/kWh 6,820 7,421 7,760 7,761 8,670 0,909 

Tüm alım tutan YTL 7245.217.818 8.398.623.828 9.365.108.066 10.002.947.422 10.597.520.569 594.573.147 

İlerim hattı kayıptan kWh 4.059.718.209 3.795.059.091 3.871.401.629 3.466.822.300 3.608.643.145 141.820.845 

Aktif elektrik enerjisi satış miktan kWh 102.I74J74.974 109.372226.695 116.818.062.781 125.422.994.740 118.610.773.480 (6.812.221.260) 

Rcaktif enerji satış miktan kWh 526392.677 118233.087 34.907.139 32.186.470 10.121.554 (22.064.916) 

Güç şansı kWh 1.004.450255 14.169.581 13.573206 7.692.608 6.419.424 (1.273.184) 

Net satış tutan YTL 8.097.592294 8.843.637.576 9.554.028.695 10.064.540.485 10.712.347368 647.807.083 

Satışların maliyeti toplamı YTL 7.871.714.956 8378.870.927 9.384.080.831 10.026.354376 10.616.062302 589.707.726 
Şahlan enerjinin ortalama birim satış fiyatı 
(Aktif) YKr/kWh 7,925 8,086 8,179 8,024 9,040 1,016 

Satılan enerjinin ortalama birim satış maliyeti 
(Aktif) YKr/kWh 7,704 7,843 8,033 7594 8,950 0,956 

Stoklar: 

-Muhtelif malzeme YTL 3.695 1.721 1.721 

-Diğer stoklar (sipariş avanslar) YTL 13.047 326 - -
Memur (ortalama) Kişi 55 60 58 60 59 (D 
Sözleşmeli (ortalama) Kişi 147 135 122 122 126 4 

İşçi (ortalama) Kişi 34 33 32 31 30 (D 
Personel için yapılan tüm giderler YTL 4210.221 5.155.713 5.653.241 5.897.656 6383.092 685.436 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler. YTL 1.034.443 1.393.743 1.672.187 1.764.017 1.963.568 199351 

-Memur basma aylık ortalama giderler YTL 1.567 1.936 2322 2.450 2.773 323 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler. YTL 2.346.158 2.634.800 2.712.828 2.733.635 3.177341 443.906 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.330 1.626 1.675 1.867 2.102 235 

-İsçiler için yapılan giderler. YTL 733.503 894.182 957.836 1.119.963 1.132.552 12.589 

-İsçi başına aylık ortalama gider YTL 1.798 2258 2.419 3.011 3.146 135 

Tahakkuk eden vergiler YTL 90.8X8.388 59.910.322 69374.025 138.975.753 64.604335 (74.371.418) 

GS Yİ! r ya katkı (üretici fiyat.) YTL 80.019.056 270.947.708 287.935.676 82.795.862 55.475.436 (27.320.426) 

GSYİİ1' ya katkı (alıcı fiyat) YTL 109.413.093 276.926.031 318.932.212 191.428.107 59.009225 (132.418.882) 

GSMIfya katkı alıcı fiyatlanyla YTL 109.413.093 276.926.031 296291.677 166.790.792 32.202.654 (134.588.138) 

Zararlılık (kullanılan kaynaklar yönünden) % -
Mali Kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 347 378 121 55 30 (25) 

Faaliyet kân YTL 225.877.338 264.766.649 169.947.864 38.185.908 96285266 58.099.358 

Dönem kân YTL 66.874.068 117.617.862 99.777.144 65.784397 48309.703 (17.474.894) 

Bilanço kân/zaran YTL (135.698.331) (29358.018) 45.402.439 30.177.697 39.053.164 8.875.467 

NOT: 2005 yılından önceki parasal değerler Yeni Türk Lirasına (YTL) dönüştürülmüştür. 

- 1201 -



Toptan elektrik enerjisi alım satımıyla iştigal eden TETAŞ, 2006 yılında bir önceki 
yıla göre % 5,2 oranında 6.670 GWh azalışla 122.219 GVVh elektrik enerjisi satın almış, 
söz konusu enerjinin % 3 oranında 3.609 GVVh'ı iletim sistemindeki hat kayıpları neticesi 
geri kalan 118.610 GWh elektrik enerjisini müşterilerine satmıştır. Satın alınan elektrik 
enerjisinin % 99,6 oranında 121.685 GWh'ı yurt içindeki muhtelif üreticilerden temin 
olunurken, % 0,4 oranında 534 Gwh'ı Türkmenistan'dan ithal olunmuştur. 

II. İDARİ BÜNYE: 
233 sayılı KHK'ye tabi bir iktisadi devlet teşekkülü olan TETAŞ'ın merkezi 

Ankara'da olup, herhangi bir taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 

Şirket'in en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulu 
bir başkan ve beş üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşmaktadır. Genel Müdür aynı 
zamanda Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 

Şirketin yürütme organı olan Genel Müdürlük; faaliyet döneminde Genel Müdür, 
doğrudan Genel Müdüre bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma 
Sekreterliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, birisi idari, ikisi teknik konularla ilgili 
üç adet Genel Müdür Yardımcılığı ile bunlara bağlı daire başkanlığı ve şube 
müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Şirket'te 2006 yılında I sayılı cetvele tabi 70 memur kadrosu, II sayılı cetvele tabi 
213 sözleşmeli personel pozisyonu ile 33 işçi kadrosu olmak üzere toplam 316 kadro 
bulunduğu, 2006 yılı içinde giriş ve çıkışlar sonuncunda dönem sonunda; 59 memur, 126 
sözleşmeli personel ve 30 işçi olmak üzere toplam 215 personel istihdam edilmiştir. 

Memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 4857 
sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Şirketin personel harcamaları toplam giderleri içinde % 0,05 gibi cüzi bir paya 
sahip bulunmaktadır. 2005 yılında 5.897.656 YTL olan personel giderleri, 2006 
yılında % 12 oranında artarak 6.583.092 YTL olarak gerçekleşmiş, faaliyet döneminde 
kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutan memurlarda 2.773 YTL, sözleşmelilerde 
2.102 YTL, işçilerde ise 3.146 YTL olmuştur. 

III. MALİ BÜNYE: 
TETAŞ'ın kuruluşu sırasında 50 milyon YTL olarak belirlenen esas sermayesi 

30.12.2004 tarih ve 2004/T-38 sayılı YPK karan ile 129 milyon YTL artışla 179 milyon 
YTL'ye yükseltilmiş ancak 19.253.131 YTL tutanndaki kuruluş ödenmiş sermayesinde bu 
güne kadar herhangi bir artış yapılmamıştır. 2006 yılı bilançosunda 25.449.971 YTL 
olarak yer alan ödenmiş sermaye tutannın 6.196.839 YTL'si enflasyon düzeltmesi olumlu 
farklanndan kaynaklanmaktadır. 

Şirket, 2006 yılında elektrik enerjisi satışlarından 10.712 Milyon YTL net satış 
hasılatı elde etmiş, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan 21 Milyon YTL, olağan 
dışı gelir ve kârlardan da 60 Milyon YTL gelir elde etmesiyle toplam geliri 10.793 Milyon 
YTL olarak gerçekleşmiş, buna mukabil; 10.597 Milyon YTL'si elektrik enerjisi alış 
maliyeti, 19 Milyon YTL'si faaliyet gideri, 75 Milyon YTL'si olağan gider ve zarar, 54 
Milyon YTL'si de olağan dışı gider ve zarar olmak üzere toplam 10.745 Milyon YTL 
gidere katlanarak dönem sonucunu 48 Milyon YTL tutannda dönem kân ile kapatmıştır. 
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2006 yılı sonu itibarı ile TETAŞ'ın bilanço büyüklüğü 7.587 Milyon YTL'dir. 
Aktif değerlerinin % 99,9 oranında 7.581 Milyon YTL'si dönen varlıklardan, % 0,1 
oranında 6 Milyon YTL'si duran varlıklardan oluşmaktadır. Aktif değerlerin % 97,6 
oranında 7.402 Milyon YTL'si kısa süreli yabancı kaynaklarla finanse edilirken % 0,3 
oranında 23 Milyon YTL'si uzun süreli yabancı kaynaklarla, %2,1 oranında 162 Milyon 
YTL'si de öz kaynaklarla finanse edilmiş bulunmaktadır. 

Şirketin dönen varlıkları ile kısa süreli borçlarını karşılayabilme oranını gösteren 
likidite oranı %102 düzeyinde gerçekleşmiş olmasına rağmen dönen varlıkların 
% 96,8'inin TEDAŞ ve bağlı ortaklıklarına satılan elektrik enerjisi bedellerinden 
kaynaklanan alacaklardan oluştuğu buna mukabil kısa süreli borçların ağırlıklı kısmının da 
EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarından satın alınan elektrik enerjisi bedellerinden kaynaklanan 
borçlardan meydana geldiği dikkate alındığında; şirketin nakit gelir-gider dengesinin 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve özellikle özel enerji şirketlerinden satın alınan enerji 
bedellerinden kaynaklanan gecikme faizine tabi borçların zamanında ödenebilmek 
suretiyle gecikme faizi yükümlülüğü altına girilmemesi için, TEDAŞ uhdesinde bulunan 
mevcut birikmiş alacaklar ile TEDAŞ bünyesinden kurulan 20 adet bağlı ortaklığa satılan 
enerji bedellerinden kaynaklanan ve kaynaklanacak olan alacaklarının zamanında tahsili 
büyük önem taşımaktadır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

TETAŞ'ın 2006 yılı işletme bütçesinde; 

-60 adet memur, 122 adet sözleşmeli personel ve 31 adet işçi olmak üzere toplam 
213 personel istihdam edileceği, 1.886.993 YTL'si memurlar, 2.393.200 YTL'si 
sözleşmeli personel, 1.029.938 YTL'si işçiler olmak üzere istihdam edilen 213 personel 
için toplam 5.310.131 YTL personel harcamasında bulunulacağı, 

-Satılmak üzere paçal ortalama 8,35 YKr/kWh birim maliyetle satın alınacak 
134.619.922.350 kVVh elektrik enerjisi için 11.236.178.826 YTL ödemede bulunulacağı, 
diğer cari ihtiyaçlar için temin olunacak 329.730 YTL'lik muhtelif malzeme alımı ile 
birlikte toplam alımın 11.236.508.556 YTL olarak gerçekleşeceği, 

-Satın alınacak elektrik enerjisi bedeli dahil 0-7 gider hesapları toplamının 
11.248.470.757 YTL olacağı, 

-325.000 YTL tutannda yatırım harcamasında bulunulacağı, 
• 

-Satın alınacak enerjinin TEİAŞ tarafından işletilmekte olan iletim sisteminde %3 
oranındaki 4.381.745.350 kVVh'ının hat kayıpları ile yitirilmesiyle satışa sunulabilecek 
130.238.177.000 kWh elektrik enerjisinin ortalama 8,62 Ykr/kwh fiyat üzerinden 
satılmasıyla 11.221.590.810 YTL tutarında brüt satış hasılatı elde edileceği, 3.536.630 
YTL Enerji Fonu tahsilatı ile 7.143.990 YTL TRT payı tahsilatının tenzili ile net satış 
hasılatının 11.210.910.190 YTL olacağı, 11.248.426.760 YTL'lik satış maliyetinin 
düşülmesiyle işletme faaliyetleri sonucunun 37.516.570 YTL işletme faaliyeti zararı ile 
kapanacağı, olağan ve olağan dışı faaliyetlerden 38.428.000 YTL gelir ve kâr elde 
edilirken 744.000 YTL'lik olağan ve olağan dışı faaliyetlerden gider ve zarar meydana 
geleceği, sonuç itibarı ile dönem sonucunun 167.430 YTL kâr ile kapanacağı 
öngörülmüştür. 

Söz konusu bütçe hedeflerinden sonra gerçekleşmede; 31.12.2006 tarihi itibarıyla 
59 memur, 126 sözleşmeli personel ve 30 işçi olmak üzere toplam 215 adet personel 
istihdam edildiği, dönem içinde 6.341.732 YTL personel harcaması yapıldığı, satılmak 
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üzere ortalama 8,67 YKr/kWh fiyat üzerinden 122.219.416.625 kWh elektrik enerjisi 
alınarak toplam 10.597.444.164 YTL enerji alım giderinde bulunulduğu, diğer işletmecilik 
giderleriyle birlikte giderler toplamının 10.616.062.302 YTL olduğu, %2,95 oranında 
gerçekleşen 3.608.643.145 k\Vh iletim hat kaybının tenzili ile alıcılara fatura edilebilen 
118.610.773.480 kWh (Aktif) elektrik enerjisinin ortalama 9,04 YKr/kWh fiyat üzerinden 
satılmasıyla 10.689.448.751 YTL tutarında hasılat elde edildiği, 16.510.978 k\Vh reaktif+ 
güç enerji satışı karşılığında elde edilen 36.847.301 YTL ile birlikte toplam brüt satış 
hasılatının 10.726.296.052 YTL olduğu, 9.499.282 YTL'si TRT payı, 4.449.202 YTL'si 
Enerji Fonu olmak üzere üçüncü kişiler adına tahsil olunan toplam 13.948.484 YTL 
hasılatın diğer indirimler olarak brüt satış hasılatından tenzili ile net satış hasılatının 
10.712.347.568 YTL olarak gerçekleştiği, satışa sunulan enerjinin alış maliyetinin 
10.597.444.164 YTL, faaliyet giderlerinin de 18.618.138 YTL olmasıyla toplam satış 
maliyetinin 10.616.062.302 YTL olduğu ve işletme faaliyetleri sonucunun 96.285.266 kâr 
ile kapandığı, diğer faaliyetlerden olağan ve olağan dışı gelir ve kârların 81.342.112 YTL, 
diğer faaliyetlerden olağan ve olağan dışı gider ve zararların ise 129.317.675 YTL 
olmasıyla dönem sonucunun bütçedeki kâr hedefine göre %28.754 oranında fazlası buna 
mukabil geçen yıla göre de %27 oranında eksiği ile 48.309.703 dönem kârı ile kapandığı 
görülmüştür. 

2006 yılında satın alınan 122.219.417 Mwh elektrik enerjinin; %43,91 oranında 
53.667.996 Mvvh'ı ortalama 5,44 YKrş/Kvvh maliyet fiyatı ile bir kamu şirketi olan 
EÜAŞ'dan , %6,09 oranında 7.436.193 Mvvh'ı ortalama 10,55 YKrş/Kvvh fiyattan 
EÜAŞ'ın bağlı ortaklıkları Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Kemerköy Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.Ş. şirketlerinden, %33,98 oranında 41.530.019 Mvvh'ı ortalama 10,83 
YKrş/Kvvh fiyattan özel sektöre ait doğal gaza dayalı üretim yapan 5 adet Yap İşlet (Yİ) 
santralından, %11,51 oranında 14.559.290 Mwh'ı ortalama 13,61 YKrş/Kvvh fiyattan özel 
sektöre ait 4'ü doğalgaz, 17'si hidrolik, 2'si rüzgar enerjisi ile üretim yapan toplam 23 
adet Yap İşlet Devret (YİD) santralından, %2,87 oranında 3.511.004 Mvvh'ı ortalama 8,23 
YKrş/Kvvh fiyattan İşletme Haklan özel sektöre devredilmiş 2 adet termik santralden, 
%0,44 oranında 534.444 Mvvh'ı ortalama 5,02 YKrş/Kvvh fiyattan ithalat yoluyla 
Türkmenistan'dan, %0,02 oranında 18.569 Mvvh'ı ortalama 3,32 YKrş/Kvvh fiyattan 
Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)'nden ve 0,77 oranında 946.552 Mvvh'ı 
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ PMUM'dan satın alınmış 
bulunmaktadır. 

Satın alınan enerjiden iletim hat kayıplannın düşülmesinden sonra satılan 
118.610.773.480 kWh aktif elektrik enerjisinin; %47,5'i oranında 56.390.697.979 k\Vh'ı 
TEDAŞ'a, %41,8'i oranında 49.520.717.684 kWh'ı TEDAŞ'ın 20 adet dağıtım şirketine, 
%3,8'i oranında 4.460.866.027 kWh'ı doğrudan iletim sisteminden enerji çeken direkt 
müşterilere, %1,9'u oranında 2.229.108.830 kWh'ı PMUM aracılığıyla direkt ve yedek 
tedarik müşterileri olan muhtelif sanayi kuruluşlanna, %1,9'u oranında 2.250.667.217 
kWh'ı imtiyazlı bir şirket olan iştirak statüsündeki Kayseri Elektrik A.Ş.'ye, %1,4'ü 
oranında 1.662.335.787 kWh'ı direkt tedarik müşterisi olan muhtelif KİT'lere, 22.456.360 
kWh'ı da resmi dairelere (İSKİ) satılmış, 214.786 kWh'ı iç bünyede tüketilmiştir, %0,4'ü 
oranında 457.366.111 kWh'ı ise ihraç edilmiştir. 
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V. YATIRIMLAR: 
TETAŞ Yönetim Kurulu'nun 21.07.2005 tarih ve 15/31 sayılı kararında 2006 yılında 300 
bin YTL'si devam eden projeler, 25 bin YTL'si de yeni projeler için olmak üzere toplam 
325 bin YTL tutarında yatınm harcaması yapılacağı öngörülmüş, 10.10.2005 tarih ve 
25971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı ile 
TETAŞ'a talebi tutarında 325 bin YTL yatınm ödeneği tahsis olunmuştur. 

2006 yılında yapılan 299.603 YTL harcamanın; 291 bin YTL'si bilişim altyapı 
yazılım ve donanından için yapılan harcamaya, 8.603 YTL'si de alınan 7 adet masa üstü 
bilgisayar ve monitörleri için yapılan harcamaya aittir. Bilişim altyapı yazılım ve 
donanımları; şirket içi ve dışı internet, mail, web ve ağ güvenliği için gerekli yazılım ve 
donanımlar, bilgisayar ağ yöneticisi, uygulama geliştirme ürünleri ve sektördeki üretim, 
iletim ve dağıtım şirketlerinden yapılması gereken bilgi alış verişi için gerekli yazılım ve 
donanımlardan oluşmaktadır. 

2006.D.080.020 numaralı 75 bin YTL proje tutarlı Makine Teçhizat Projesi ile 
ilgili; 2006 yılında tahsis edilen 25 bin YTL ödenekten, 2 adet fotokopi makinesi, 1 adet 
projeksiyon cihazı ve 1 adet de faks cihazı alınması suretiyle 12.978 YTL harcama 
yapılmıştır. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 
Bağlı ortaklığı bulunmayan TETAŞ'ın İstanbul'un Anadolu yakasındaki elektrik 

enerjisi dağıtım imtiyazı 2002 yılında kaldınlmış olan 1.000.000 YTL ödenmiş sermayeli 
AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş.'de %15 oranında 150.000 YTL, Kayseri ve civarında 
elektrik enerjisi dağıtım işi ile iştigal etmekte olan 18.200.000 YTL ödenmiş sermayeli 
Kayseri ve Civan Elektrik T.A.Ş.'de ise %20 oranında 3.460.000 YTL iştirak payı 
mevcuttur. 

VII.ÖNERİLER: 
Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Şirketin kamu ve özel sektör enerji üretim şirketlerine olan ödeme 
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi ve ödemelerde gecikme nedeniyle oluşan ve 
büyük boyutlara ulaşan gecikme faizi, tecil faizi gibi maliyetlere maruz kalınmaması 
TEDAŞ'tan olan alacaklarının zamanında tahsiline bağlı olduğundan, bu alacaklann 
tahsili konusunda girişimlerin sürdürülmesi. 

2- Türkiye ile Azerbaycan Enerji Bakanlıkları arasında 13.3.1991 tarihinde 
imzalanan protokol ve müteakip protokoller uyannca, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 
1991 yılından bu yana verilen elektrik enerjisi ile iletim hattı yapım bedelinden 
kaynaklanan ve TETAŞ'ça yapılan hesaplamaya göre Ağustos 2007 sonu itibarı ile tutan 
167.794.375 ABD Dolarına ulaşmış bulunan alacakla ilgili olarak; 

-Muhasebeleştirilmediği için TETAŞ'm muhasebe kayıtlarında yer almayan enerji 
alacaklannın, öncelikle Tekdüzen Hesap Planı uyarınca muhasebe kayıtlarına alınması, 

-Söz konusu elektrik enerjisi alacağına ilişkin iadenin, öncelikle mevcut hat 
kapasitesinin kullanılarak gerçekleştirilmesi, yeni iletim hatlannın tesisi ile de elektrik 
enerjisi iadesinin bir an önce tamamlanması için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin 
etkinlikle sürdürülerek konunun bir çözüme kavuşturulması. 
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3- Gürcistan ile yapılan elektrik enerjisi alış-verişi neticesinde; Hopa- Tiflis iletim 
hattından 1990-1996 yıllarında Gürcistan'a verilen elektrik enerjisinden, Azerbaycan'a 
verilip de Gürcistan'ın iade edeceği enerji ile Aralık-Sederek enerji nakil hattı tesis 
bedelinden ve Posof-Vale enerji nakil hattından verilen elektrik enerjisinden kaynaklanan 
toplam 1.581.465.104 k\Vh enerjinin, TETAŞ'ca yapılan hesaplamaya göre parasal değeri 
80.322.786 ABD Doları olan alacakla ilgili olarak; 

-TETAŞ'ın muhasebe kayıtlarında yer almayan bu enerji alacaklarının, öncelikle 
Tekdüzen Hesap Planı uyarınca alacak kaydedilmesi, 

-Söz konusu alacağın bir takvime bağlanarak ayni ya da nakti olarak tahsili ya da 
tasfiyesi bakımından ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

4-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2006 yılı bilançosu ve 48.309.703,00 

Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu Aktifi 
(Varlıklar) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

I- Dönen Varlıklar: 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

l )Menkul Kıy m. Değer Düşüklüğü Kars. 
C-Ticari Alacaklar 

t-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Kazamlmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-ŞUpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 

68 .609 .179 ,44 11.340.090,17 
I- Dönen Varlıklar: 

A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

l )Menkul Kıy m. Değer Düşüklüğü Kars. 
C-Ticari Alacaklar 

t-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Kazamlmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-ŞUpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 

I- Dönen Varlıklar: 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

l )Menkul Kıy m. Değer Düşüklüğü Kars. 
C-Ticari Alacaklar 

t-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Kazamlmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-ŞUpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 

6.172.631.115,51 7.452.515.818,85 

I- Dönen Varlıklar: 
A-Hazır Değerler 
B-Menkul Kıymetler 

l )Menkul Kıy m. Değer Düşüklüğü Kars. 
C-Ticari Alacaklar 

t-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Kazamlmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 
3-ŞUpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

D-Diğer Alacaklar 16.786.785,28 21.670.695,35 

1 -Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 205.213.678,55 206.105.723,25 

E-Stoklar 1.721,27 

1-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 
2-Verilen Sipariş Avansları 

F-Yıllara Yaygın inşaat v e onanm 
G-Gelecek Aylara Ait Gıd-Gelır Tahakkuk 179.116,56 3.859.150,85 

H-Diğer Dönen Varlıklar 153.922.903,88 92.013.592,65 

Dönen Varlıklar Toplamı 6 .412.129.100,67 7 .581.401.069,14 

I- Duran Varlıklar 
A-Ticari Alacaklar 

1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

B-Diğcr Alacaklar 
1-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 
2-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 

C-Mali Duran Varlıklar 358 .000 ,00 3 .790.000,00 

1-Bağlı Menkul Kıymetler 
2-Bağlı Menkul Kıym.Değ.Düşükl . Karş.(-) 
3-İştirakler 358.000,00 3 .790 .000 ,00 

4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 
5-İştirakler Serm.Pay.Dcğer DUş.Karş. 
6-Bağlı Ortaklıklar 
7-Bağh Ottaki. Sermaye Taahhütleri 
8-Bağh Ortaklık. Serm.Pay.Değ.Düşükl. 
9-Diğer Mali Duran Varlıklar 

IO)Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşük.Karş.(-) 
D-Maddi Duran Varlıklar 799 .214 ,83 710 .257 ,26 

1-Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 1.791.004,53 1.911.504,13 

2-Birikmiş Amortismanlar (-) 991 .789 ,70 1.201.246,87 

3-Yapılmakta Olan Yatırımlar 
4-Verilen Avanslar 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.070.083,45 1.551.432,56 

1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ( Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Verilcn Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelir Tahakkuku 
H-Diğer Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplam 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 

3 .884.674,40 
1.814.590,95 

4 .065 .165 ,40 
2 .513.732,84 

1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ( Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Verilcn Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelir Tahakkuku 
H-Diğer Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplam 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 

3 .884.674,40 
1.814.590,95 

77 .070,62 

4 .065 .165 ,40 
2 .513.732,84 

5.916,61 

1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ( Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Verilcn Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelir Tahakkuku 
H-Diğer Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplam 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 

3 .884.674,40 
1.814.590,95 

4 .065 .165 ,40 
2 .513.732,84 

1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ( Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Verilcn Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelir Tahakkuku 
H-Diğer Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplam 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 

3 .304.368,90 6 .057.606,43 

1-Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 
2-Birikmiş Amortismanlar (-) 
3-Verilen Avanslar 

F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 
1-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ( Brüt) 
2-Birikmiş Tükenme Paylan (-) 
3-Verilcn Avanslar 

G-Gelecek Yıllara Ait Gıd-Gelir Tahakkuku 
H-Diğer Duran Varlıklar 
Duran Varlıklar Toplam 
Aktif (Varlıklar) Toplamı 6 .415.433.469,57 7.587.458.675,57 
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TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu Pasifi (Kaynaklar) 

Pasif 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

l-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

A-Mali Borçlar 

1-Ertelenmiş fınansal kiralama borçlanma maliyctlcri(-) 

B-Ticari Borçlar 4 .791.150.023,26 5 .830.233.061,75 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 1.127.931.390,45 1.146.513.767,76 

1 -Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakedişleri 

F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 2.725.422,05 3 .675.834,21 

G-Borç V e Gider Karşılıklan 348 .462 .625 ,59 421 .709 .211 ,15 

1-Dönem Kan Vergi ve Diğer Yasal Yük.Kar. 

2-Döncm Karının Peşin öd.Vergi ve Diğer Yük.Kar. 

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

4-Diğer Borç ve Gider Karşılıklan 348.462.625,59 421 .709 .211 ,15 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler vc Gider Tahakkuktan 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 6 .270.269.461,35 7 .402 .131.874,87 

Il-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

A-Mali Borçlar 819 .469 ,60 1.153.944,19 

1-Ertelenmiş fınansal kiralama borçlanma maliyetlcri(-) 

B-Ticari Borçlar 122.748,32 189.824,32 

1-Borç Senetleri Reeskontu (-) 

C-Diğer Borçlar 

1-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 

D-Alınan Avanslar 

E-Borç ve Gider Karşılıklan 24 .488 .220 ,20 21 .764 .298 ,24 

1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

2-Diğcr Borç e Gider Karşı 24 .488 .220 ,20 21 .764.298,24 

F-Gelecck Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Top. 25 .430 .438 ,12 23 .108 .066 ,75 

III-öz kaynaklar 

A - ö d e n m i ş Sermaye 35 .927.455,46 25.449.970,61 

1 -Sermaye 179.000.000,00 179.000.000,00 

2-Ödenmemiş Sermaye (-) 159.746.868,37 159.746.868,37 

3-Sermaye düzeltme farkları 16.674.323,83 6 .196.838,98 

B-Sermaye Yedekleri 206 .000 ,00 3 .638 .000 ,00 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri 

2-Hisse Senedi İptal Kârlan 

3-M.D.V. Yeniden Değerleme 

4-İştiraklcr Yeniden Değerleme Artışları 206 .000 ,00 3 .638.000,00 

5-Diğer Sermaye Yedekleri 

C-Kâr Yedekleri 53 .422 .417 ,70 94 .077 .599 ,49 

1-Yasal Yedekler 25 .741 .039 ,46 40.376.904,91 

2-Statü Yedekleri 

3-Olağanüstü Yedekleri 27 .681 .378 ,24 53.700.694,58 

4-Diğer Kâr Yedekleri 

5 -öze l Fonlar 

D-Gcçmiş Yıllar Kârlan 

E-Geçmiş Yıllar Zararlan(-) 10.477.484,85 

F-Döncm Net Kârı/Zararı 40 .655 .181 ,79 39 .053.163,85 

Öz kaynaklar Toplamı 119.733.570,10 162.218.733,95 

Pasif Kaynaklar Toplamı 6 .415.433.469,57 7 .587.458.675,57 
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TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

GELİR V E GİDERLER Önceki Dönem Y T L Cari Dönem Y T L 

A- B R Ü T SATIŞLAR 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 

10.076.744.275,93 
12.203.791,19 

10.726.296.051,97 
13.948.484,02 

C- N E T SATIŞLAR 

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 

10.064.540.484,74 
10.002.864.961,45 

10.712.347.567,95 
10.597.444.163,47 

B R Ü T SATIŞ KÂRI 61.675.523,29 114.903.404,48 

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 23.489.615,47 18.618.138,07 

FAALİYET KÂRI 38.185.907,82 96.285.266,41 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GELİR V E KÂRLAR 

G- DİÖER FAALİYETLERDEN O L A Ğ A N GİDERLER VE Z A R A R L A R (-) 

H- F İ N A S M A N GİDERLERİ (-) 

29.850.175,61 
20.437.383,16 

21.457.957,04 
74.904.227,61 

O L A Ğ A N KÂR 47.598.700,27 42.838.995,84 

I- O L A Ğ A N DIŞI GELİR V E K Â R L A R 

J- O L A Ğ A N DIŞI GİDER V E Z A R A R L A R (-) 

103.736.879,58 
85.550.982,37 

59.884.155,25 
54.413.448,09 

D Ö N E M KÂRI 65.784.597,48 48.309.703,00 

K- DÖNEM KARI VERGİ V E DİĞER Y A S A L 

Y Ü K Ü M L Ü L Ü K KARŞILIKLARI (-) 

25.129.415,69 9.256.539,15 

D Ö N E M NET KÂRI V E Y A ZARARI 40.655.181,79 39.053.163,85 

-1209 -





SAYI: 69 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT HESAP 

VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı 
"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 05/06/2008 tarihli 26'ncı birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçlan, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Devletin genel enerji politikasına uygun 
olarak, elektrik enerjisi sektöründe, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, 
elektrik iletimi, yük tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere, 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak çıkanlan, 02.03.2001 
tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan. 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan üzerine, Türkiye Elektrik Üretim İletim Şirketinin (TEAŞ) 2001 
yılında, 9 yıllık bir faaliyet döneminden sonra üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde 
teşkilatlandınlması kapsamında, "iktisadi devlet teşekkülü" olarak Ankara'da kurulmuş ve 
01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. 

Şirketin başlıca faaliyetlerini, Kamu mülkiyetindeki tüm elektrik enerjisi iletim 
hizmetlerini işletmek ve gerektiğinde yeni iletim tesisleri kurmak, EÜAŞ, TETAŞ ve diğer 
özel elektrik firmaları gibi tüm enerji iletim sistemi kullanıcılarına iletim ve bağlantı 
hizmeti vermek şeklinde tanımlamak mümkündür. 

2001 yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar ve 
Enflasyonla Mücadele Programı" çerçevesinde, "elektrik üretim, iletim ve dağıtım 
sisteminin Avrupa Birliği standartlanna uygun hale getirilmesi", "Elektrik Piyasası 
Kanununun yasalaştınlması" ve "Devlete ait elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin 
işletme haklannın özel kesim elektrik şirketlerine devredilmesi" ve bu bağlamda 
"TEAŞ'ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması" öngörülmüştür. 

21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile de uluslararası tahkim müessesesi 
düzenlenmiş ve mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve kamu 
elektrik şirketleri ile ilgili yapılandırma çalışmalan başlatılmıştır. 

- 1 2 1 1 -



Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin Ana Statüsü, Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı karan ile onaylanmış; şirket, ticaret 
unvanının Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve 05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesiyle birlikte tüzel kişilik kazanmıştır. 

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut 
mevzuat ve ana statüsü hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TEİAŞ'nin 
beşinci faaliyet dönemi olan 2006 yılına ilişkin toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Son iki Artış veya 

Toplu bilgiler Ölçü 2002 2003 2004 2005 2006 yıl farkı azalış % 

Sermaye Bin YTL 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 0 0 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 326.420 326.420 326.420 326.420 326.420 0 0 

Öz kaynaklar Bin YTL 3.981.268 4.929.288 5.732.273 5.844.500 5.909.220 64.720 1 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 942.476 672.047 643.368 646.168 1.409.162 762.994 118 

Finansman giderleri Bin YTL 343.935 231.300 98.099 49.214 122.554 73.340 149 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 7.051.927 8.558.290 10.016.655 10.236.734 10.538.657 301.923 3 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 2.754.514 3.553.984 4.326.500 4.650.016 4.987.775 337.759 7 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 100.201 126.388 168.606 229.940 272.427 42.487 18 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 28,5 33,3 76,3 69,3 87,3 18 26 

İştiraklere ödenen sermaye Bin YTL 3.577 5.403 10.034 10.034 10.034 0 0 

İştirakler temettü geliri Bin YTL - - - - - - -
Tüm alım tutarı Bin YTL 22.406 12.960 17.296 26.492 29.252 2.760 10 

İletim şebekesinde taşınan enerji miktan Gwh 105.041 112.305 120.654 129.834 147.628 17.794 14 

İletim şebekesi uzunluğu 380 kV km 12.815 14.125 13.977 13.977 14.307 330 2 

İletim şebekesi uzunluğu 154 kV km 29.870 31.422 31.030 30.768 31.378 610 2 

Güç trafoları sayısı 380 kV adet 129 114 118 118 122 4 3 

Güç trafoları sayısı 154 kV adet 845 918 987 992 1007 15 2 

İletim şebekesi enerji kaybı Gwh 2.658 3.190 3.535 3.695 5.565 1.870 51 

Stoklar: 

İlk madde vc malzeme Bin YTL 15.791 14.657 17.150 20.387 25.407 5.020 25 

Diğer stoklar Bin YTL 1.077 652 1.392 1.090 945 (145) (13) 

Memur (Ortalama) Kişi 328 319 301 279 287 8 3 

Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 3.667 3.563 3.455 3.371 3.272 (99) (3) 
İşçi (Ortalama) Kişi 5.106 5.336 5.083 5.010 4.969 (41) d ) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 174.299 222.932 245.060 276.490 292.292 15.802 6 

Cari yıla ilişkin: 

-Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 5.683 6.909 7.507 7.777 8.510 733 9 

-Memur başına aylık ortalama giderler YTL 1.444 1.805 2.078 2.323 2.471 148 6 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 48.174 58.231 64.733 69.104 76.373 7.269 11 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.094 1.362 1.561 1.708 1.945 237 14 

-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 112.850 140.587 166.178 184.992 191.351 6.359 3 

-İşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.841 2.196 2.724 3.077 3.209 132 4 

Dönem karına iliş. vergi ve diğer yasal yük. Bin YTL - - - - 24.075 24.075 -
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 89.234 102.568 102.961 103.704 114.861 11.157 11 

GSYİH ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL 1.006.172 622.319 630.674 676.110 694.104 17.994 3 

GSMİH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 1.083.176 724.463 733.284 779.815 808.965 29.150 4 

GSMH ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 1.069.824 687.887 733.284 779.815 808.965 29.150 4 

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yönünden) % 4,0 1,7 1.3 1.4 2,5 1,1 79 

Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) % - 0,1 2,0 1,9 1,5 (0,4) (21) 

Ekonomik karlılık % - 4,1 3.4 2,8 3,3 0,5 18 

Zararlılık % 1,1 - - - - - -
Faaliyet kan Bin YTL 158.835 89.510 74.544 82.847 150.371 67.524 82 

Dönem kan veya zararı Bin YTL (44.618) 6.853 117.165 112.227 88.796 (23.4319 (21) 

Bilanço karı veya zararı Bin YTL (622.948) 2.122.326 2.537.115 2.649.342 2.714.062 64.720 2 

(*)2002 ila 2004 yılına ilişkin TL değerleri, YTL' ye dönüştürülmüştür. 
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II. İDARİ BÜNYE: 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., 02.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2001 tarih 
ve 2001/2026 saydı Bakanlar Kurulu Karan uyannca, Devletin genel enerji politikasına 
uygun olarak, elektrik iletim hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş ve 01.10.2001 
tarihinde faaliyete geçirilmiş bir iktisadi devlet kuruluşudur. 

Mevcut mevzuat uyannca, şirketin organlan, Yönetim Kumlu ve Genel 
Müdürlüktür. Yönetim kumlu bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kumlu, 
teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sommlu karar organıdır. 

Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılan, merkez ve 
taşra teşkilatında yer alan bağlı birimlerden oluşmaktadır. 

Şirketin merkez teşkilatında, Genel Müdür dışında, dört genel müdür yardımcılığı, 
10 daire başkanlığı, 5 şube müdürlüğü ve hukuk müşavirliği; taşra teşkilatında ise 20 
iletim tesis ve işletme gmp müdürlüğü, 9 yük tevzi işletme müdürlüğü ve çeşitli amaçlarla 
kumlmuş 3 işletme ve tesis müdürlüğü bulunmaktadır. 

İstihdam esasları, kadro ve pozisyon tespit, ihdas ve kullanımlarına ilişkin esas ve 
usuller, KİT'ler ve Bağlı Ortaklıklanna Ait Yıllık Genel Yatınm ve Finansman 
Programları, Bütçe Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde düzenlenmektedir. 

Şirkette, memurlar 657 sayılı Kanuna, sözleşmeliler 399 sayılı KHK'ye, işçiler ise 
4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

2006 yılı sonu itibariyle, şirkette çalışan personel sayısı, 297'si (%3) memur, 
3.223'ü (%38) sözleşmeli, 4.980'i de (%59) işçi olmak üzere toplam 8.500 kişidir. 

2006 yılında şirkette çalışan personele yapılan harcamalar, 276,3 milyon YTL'si 
cari yılla, 16 milyon YTL'si de geçmiş yılla ilgili olmak üzere toplam 292,3 milyon YTL 
olarak gerçekleşmiştir. 

III. MALİ BÜNYE: 

2006 yılı sonu itibariyle şirketin esas sermayesi 330 milyon YTL, ödenmiş 
sermayesi ise 326,4 milyon YTL'dir. Şirketin kullandığı kaynaklann genel toplamı 
7.318,4 milyon YTL'dir. Bunun 5.909,2 milyon YTL' sini (% 81) öz, 1.409,2 milyon 
YTL' sini de (% 19) yabancı kaynaklar oluşturmaktadır. 

Şirket 2006 yılında elde ettiği 1.725,2 milyon YTL'lik gelirlerden, 1.531,9 milyon 
YTL'lik üretim maliyetinin ve 42,9 milyon YTL'lik faaliyet giderinin düşülmesi sonucu, 
150,4 milyon YTL faaliyet kân elde etmiştir. 88 milyon YTL'lik faaliyet dışı gelirlerin 
ilavesi ve 27 milyon YTL'lik giderler ile 122,6 milyon YTL'lik finansman giderlerinin 
tenzili sonucu faaliyet yılını 88,8 milyon YTL dönem kârı ile kapatmıştır. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

Şirketin 2006 yılı bütçesinde işletme faaliyetlerinin finansmanı için toplam 902,6 
milyon YTL tutarında ödenek verilmiştir. 2006 mali yılı uygulamasında şirketin giderleri 
906 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Gider kalemlerinin tamamı, şirketin iletim 
maliyetlerine yansıtılmıştır. 

Şirketin döneme ilişkin satın alma ve ihale işlemleri, şirket Ana Statüsü uyannca 
TEAŞ Yönetmelik, sirküler, genelge ve yönetim kurulu kararlanna göre yürütülmüştür. 
Şirket, 2006 yılı içerisinde, tamamı iç piyasadan olmak üzere, toplam 29,3 milyon YTL 
tutarında alım yapılmıştır. 

TEİAŞ 2006 yılında net 142.063 GWh elektrik enerjisinin iletim hizmetlerini 
gerçekleştirmiş, enerji nakil hizmeti bedeli ve piyasa uzlaştırma bedeli olarak toplam 
1.725,2 milyon YTL hasılat elde etmiştir. 

2006 yılında, elektrikt sektöründe serbest piyasa uygulamasının başlaması ve 
EPDK tarafından elektrik şirketlerine ilgili yönetmeliğe göre lisanslann verilmesiyle 
birlikte, rekabetin ve verimli işletmeciliğin geliştirilmesi ölçüsünde, elektrik maliyetlerinde 
ve fiyatlarında düşüş planlanmaktadır. Bu bağlamda, ETKB, kamu ve özel kesim elektrik 
kuruluştan ile sivil toplum örgütlerinin görüşü dikkate alınarak, ülkedeki elektrik üretim, 
iletim ve dağıtım sisteminin bütün yönleriyle analiz edilmesi, sektörel ilişkilerin 
değerlendirilmesi, sistem maliyetlerini olumsuz etkileyen parametrelerin optimize 
edilmesi, elektrik kaçak ve kayıplarının kabul edilebilir oranlara indirilmesi, üretim, 
iletim ve dağıtım maliyetlerinin dönemsel ve düzenli olarak muhasebe tekniğine uygun 
olarak çıkarılması ve kontrol altına alınarak olanaklar ölçüsünde düşürülmesi toptan alım, 
iletim ve satış tarifelerinin somut ve gerçekçi maliyet unsurlanna ve Tüketici Fiyat 
Endeksi dikkate alınarak makul kâr oranlanna dayalı bir şekilde hazırlanarak 
uygulanması, tüketicilere yansıtılan perakende satış fiyatlannın Avrupa Birliği fiyatlanna 
yakın makul bir düzeye indirilmesine yönelik gerekli çalışmalann yapılması önem 
taşımaktadır. 

V. YATIRIMLAR: 

Şirketin 2006 yılı yatınm programı 312 milyon YTL olarak tespit edilmiştir. 
Yatınm projelerinin; 0,4 milyon YTL' si etüt proje işleri, 309,6 milyon YTL devam eden 
iletim tesisleri ve 2 milyon YTL' si de yeni projeler ile ilgilidir. 

Cari dönemde mevcut yatırım projeleri için yapılan nakdi yatınm harcaması 
toplam tutan 272,4 milyon YTL olmuştur. Yatırımlarda, program ödeneğine göre % 87,3 
oranında bir gerçekleşme sağlanmış olmasına rağmen bu oran yeterli değildir. 

VI. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER: 

Şirketin ELTEM-TEK, ETİTAŞ ve MİTAŞ ticaret unvanlarında üç adet iştiraki 
bulunmaktadır. 

TEİAŞ iştiraklerinin esas sermayeleri toplamı 17,7 milyon YTL, ödenmiş 
sermayeleri toplamı ise 17,1 milyon YTL' dir. Şirketin iştiraklerindeki taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye toplamı tutarı 3,7 milyon YTL olmuştur. 
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VII. ÖNERİLER : 

A) Aşağıdaki önerilerin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Güç trafolarının servisten çıkma sebeplerinin % 49'unu oluşturan; TED AŞ 
şebekesinde oluşan fider arızası, aşın yük ve darbeli fıder arızalarının azaltılabilmesi 
amacı ile TEDAŞ nezdinde girişimlerde bulunulması. 

2-Reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranının iyileştirilebilmesinin 
yanı sıra, kayıp-kaçak oranının da azaltılabilmesini teminen; 

-Arz Güvenliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle reaktif / aktif 
enerji oranlarının yükseltilmesi sonucu oluşan olumsuzluğun giderilmesi için Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu, 

-Ülkemizde kullanımı gittikçe yaygınlaşan standart dışı elektrikli alet ve cihaz 
pazannın daha etkin seviyede kontrol altına alınmasını teminen ilgili merciler. 

3- İletim hatlarının tesisinde meydana gelen gecikmelerin başlıca nedeni olan 
kamulaştırma konusuna hız kazandırılması için, ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulması. 

4-Başbakanhk Yüksek Denetleme Kurulu Raporunda yer alan öneri ve 
tavsiyelerin yerine getirilmesi. 

B) Aşağıdaki önerilerin gündemden çıkarılması kararlaştırılmıştır: 

1 - Komisyonumuzca alınan karar gereği; 

İletim hatları uzunluğunun, elektrik maliyetleri, hat bakım hizmetleri ve anza 
endeksi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını teminen, yeni kurulacak doğalgaz ve 
ithal kömüre dayalı santrallerinin elektriğe ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesini 
özendirecek tedbirler alınarak, iletim hatlarının minimum seviyede tutulmasının 
sağlanması konusunda, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

2- Reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranının iyileştirilebilmesinin 
yanı sıra, kayıp-kaçak oranının da azaltılabilmesini teminen; 

Çok katlı konut ana girişlerindeki, Reaktif/ Aktif oranlannın elektrik şebekeleri 
üzerinde meydana getirebileceği olumsuzlukları gidermeye yönelik olarak çok katlı konut 
ana girişlerinde kompanzasyon ünitesi tesisi hususunun etüt edilmesini teminen TEDAŞ 
nezdinde girişimde bulunulması. 

SONUÇ: 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 2006 yılı bilançosu ve 88.795.649,37 Yeni Türk 
Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu (Aktif) 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Var l ık lar ) YTL YTL 

I-Dönen varlıklar 

A-Hazır Değerler 16.665.496,63 28 .136 .686 ,44 

B-Mcnkul Kıymetler 2 .861.805,36 1.845.075,00 

1 -Menkul kıymetler değer 

düşüklüğü karşılığı ( - ) 

C-Ticari Alacaklar 596.940.355,38 1.457.578.217,86 

1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Kazanılmamış fın.kira.faiz gelirleri(-) 

3-Şüpheli ticari alacak karşılığı) - ) 1.975.916,20 7 .672 .722 ,20 

D-Diğer alacaklar 55 .167 .181 ,94 44 .425 .141 ,84 

1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı( - ) 1.394.124,67 1.580.189,61 

E-Stoklar 21 .477 .329 ,20 26.352.037,31 

1 -Stok değer düşük, karşılığı(-) 

2-Vcrileıı sipariş avansları 479 .779 ,03 586.882,73 

F-Yıllara yaygın tnş.ve On.maliyeti 

G-Gelecek aylara ait gid.vc gcl.tahakk. 2 .905.403,58 3 .626 .124 ,32 

E-Diğer dönen varlıklar 858 .831 ,47 3 .254.334,06 

Dönen varlıklar toplamı 696 .876 .403 ,56 1.565.217.616,83 

II. Duran varlıklar 

A-Ticari alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Kazanılmamış fın.kira.faiz gclirleri(-) 

3-Şüpheli ticari alacaklar karşı lığı(-) 

B-Diğer Alacaklar 

1 -Alacak senetleri reeskontu ( - ) 

2-Şüphcli diğer alacaklar karşılığı( - ) 

C-Mali duran varlıklar 10.034.456,72 10.034.456,72 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı men,kıy.değ.düş.karş.(-) 

3-lştirakIer 10.034.456,72 10.034.456,72 

4-tştiraklerc sermaye taah(-) 

5-tşt.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortak ser.taah(-) 
8-Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 

9-Diğer Mali duran varlıklar 

10-Diğ.durmalı var.dcğ.düş.karş.(-) 

D-Maddi Duran Varlıklar 5 .586.717.455,74 5 .550.882.657,73 

1-Maddi duran varlıklar 10.236.733.645,12 10.538.657.292,80 

2-Birikmiş amortismanlar ( - ) 4 .650.016.189,38 4 .987.774.635,07 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 305.621.784,85 161.027.470,17 

4-Verilen sipariş avansları 15.829.183,54 4 .024 .212 ,99 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 165.368.716,47 171.118.683,28 

1- Maddi olmayan dur.var.(brüt) 231 .260.092,19 248 .308 .698 ,00 

2- Birikmiş amortismanlar ( - ) 65 .891 .375,72 77 .190 .014 ,72 

3- Verilen Avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi var. 

1-Özel tük. tabi var.(brüt) 

2- Birikmiş tük.payları ( - ) 

3 - Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler vc 

gelir tahakkukları 795 .589 ,14 114.717,53 

H-Diğer duran varlıklar 30 .875 .092 ,52 21 .014 .237 ,40 

Duran varlıklar toplamı 5 .793.791.310,59 5 .753.164.752,66 

Aktif(Varlıklar)toplamı 6 .490.667.714,15 7 .318.382.369,49 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2006 Yılı Bilançosu (Pasif) 
Önceki dönem Cari dönem 

Pasif ( Kaynaklar) YTL YTL 

[-Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 60 .728 .305 ,62 66.746.246,87 

1 -Ertelenmiş fin.kira.borç.maliyetleri(-) 

B-Ticari borçlar 76 .433.121,68 717.118.675,75 

1 -Borç seneti reeskontu( - ) 

C-Diğer borçlar 11.453.891,21 10.544.246,83 

1-Diğer borç senetleri reeskontu( - ) 

D-Ahnan avanslar 4.369.463,61 8.961.592,28 

E-Yıllara yaygın İnş.On.hakedişleri 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 19.052.149,63 19.524.274,82 

G-Borç ve gider karşılıklan 6 .586.482,47 31.319.097,58 

1-Dön.kan ve diğ.yas.yük.karş. 24 .075 .246 ,34 

2-Dönem kannın peşin öd. vergi 

ve diğer yükümlülükleri ( - ) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

4-Diğer borç ve gider karşılıklan 6 .586.482,47 7 .243.851,24 

H-Gelecek ay.ait gel .ve gid.tahakkukları 12.928,41 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 343,17 306,91 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 178.623.757,39 854.227.369,45 

II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 357.858.122,98 416.639.602,98 

1 -Ertelenmiş fin.kira.borç.maliyetleri(-) 

B-Ticari borçlar 

1-Borç Senetleri reeskontu ( - ) 

C-Diğer borçlar 

1 -Diğer borç sen.reeskontu ( - ) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıkları 102.424.508,09 131.959.222,46 

1-Kıdem tazminatı karşılıklan 

2-Diğer borç ve gider karşılıkları 102.424.508,09 131.959.222,46 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve 

gider tahakkuktan 

G-Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar 7 .261.455,86 6.335.901,74 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 467 .544 .086 ,93 554.934.727,18 

III. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 3 .195.156.093,26 3 .195.156.093,26 

1-Sermaye 330 .000 .000 ,00 330 .000 .000 ,00 

2-Ödenmemiş sermaye ( - ) 3 .579.862,78 3 .579.862,78 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 2 .868 .735.956,04 2 .868 .735.956,04 

4-Sermeye düzeltmesi olumsuz farkı(-) 

B-Sermaye yedekleri 1.369,27 1.369,27 

l-11isse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi iptal karlan 

5-Diğer sermaye yedekleri 1.369,27 1.369,27 

C-Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlan 2 .537 .115 .274 ,22 2 .649.342.407,30 

E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) 

F-Dönem net karı ( z a r a n ) 112.227.133,08 64.720.403,03 

Öz kaynaklar toplamı 5 .844.499.869,83 5 .909.220.272,86 

Pasif ( Kaynaklar ) toplamı 6 .490.667.714,15 7 .318.382.369,49 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

787.164.871,88 

3.929.689,08 

783.235.182,80 

660.892.396,62 

1.729.750.587,33 

4.530.258,65 

1.725.220.328,68 

1.531.907.564,98 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

122.342.786,18 193.312.763,70 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

39.495.699,60 42.941.437,46 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

82.847.086,58 150.371.326,24 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

76.528.056,62 

2.404.646,07 

49.214.090,81 

72.743.139,87 

7.566.232,25 

122.554.214,42 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

107.756.406,32 92.994.019,44 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

23.782.965,12 

19.312.238,36 

15.260.287,06 

19.458.657,13 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

112.227.133,08 88.795.649,37 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 

24.075.246,34 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F -Diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve karlar 

G -Diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar ( - ) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar(-) 

Dönem karı veya zaran 

K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan(-) 

Dönem net karı veya zaran 112.227.133,08 64.720.403,03 
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SAYI: 70 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜESSESELERİNİN 2006 YILINA AİT HESAP 
VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2006 
yılına ait hesap ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, 
Komisyonumuzun 23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 01/05/2008 tarihli 
16'ncı birleşiminde denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim 
görüşmeleri sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Yıllık Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere 
verilen cevaplar ile diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından 
sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ: 

31.05.1957 gün ve 6974 sayılı Kanunla kurularak çalışmalarına başlayan Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı 10.10.1983 gün ve 94 
sayılı KHK ile anılan KHK yürürlükten kaldırılmış ve kurum bir iktisadi devlet teşekkülü 
olarak 233 sayılı KHK'nın eki listede yer almıştır. 

Teşekkül 1984 yılında yayınlanan "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana 
Statüsü" hükümleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türkiye'deki 9,6 milyar ton toplam kömür rezervinin 8,3 milyar tonu linyit olup, 
2006 yılı sonu itibarı ile bu linyit rezervinin 2,4 milyar tonu TKİ Kurumun ruhsatlı 
sahalarında, 3,8 milyar tonu EÜAŞ sahalarında ve 2 milyar tonu da özel sektör sahalarında 
bulunmaktadır. TKİ Kurumu uhdesindeki rezervin %87'si olan 2,1 milyar tonluk kısmı 
görünür rezerv kategorisinde yer almaktadır. 

1973 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol krizlerine bağlı olarak Türkiye ekonomisi 
önemli sarsıntılar geçirmiş ve II. Dünya Savaşından sonra ilk defa enflasyon oranlan 
%100'ü aşmış ve yıllık GSMH değişim oranı negatife dönmüştür. 1970 yılında 
Türkiye'nin enerji arzında petrolün payı %32 iken 1973 ve 1979'da bu oran %40'a 
yükselmiştir. İthal bir kaynağa bu denli bağlanışın ana nedeni, krizler öncesindeki uzun 
dönemlerde petrol fiyatının duraylı bir şekilde 2-2,5 $/varil aralığında seyretmesidir. 
Ancak, yaşanan petrol krizleri sonrasında petrol fiyatları 1979 yılında 26 $/varil 
seviyesine yükselmiş ve neticede Türkiye gibi ithal petrole bağımlı ülkelerin tüm ihracat 
gelirleri petrol faturalarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu ani fiyat yükselişlerinin 
neticesinde petrolün sürdürülebilir şekilde kullanım olanağının kalmaması, Türkiye'nin en 
önemli yerli enerji kaynağı olan linyite yönelişinin esas nedenidir. 1973-1979 yılları 
arasında madenlerin devletleştirilmesi ile havza madenciliğine geçiş mümkün hale gelmiş 
ve bu noktadan hareketle, 1980 ile 1985 yılları arasında bir seri halinde, Orhaneli, Keleş, 
Tunçbilek, Ömerler, Seyitömer, Işıklar, Eynez, Darkale, Tınaz, Çayırhan, Elbistan, Bigöl-
Karlıova, Beyşehir projeleri santral ve ısınma ile sanayi sektörlerine hizmet vermek üzere 
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hazırlanmış ve 1985'e kadar büyük bir kısmı realize edilmiştir. 1970-1985 yılları arasında 
linyit madenciliği sektörünün toplam yatırımlar içerisindeki payı %1'den %5'e 
yükselmiştir. Tüm bu yatırımlar neticesinde Türkiye'nin 1970 yılında 5,8 milyon ton olan 
toplam satılabilir linyit üretimi, 1985'te 35,9 milyon tona ve 1990'da ise 44,4 milyon tona 
yükselmiştir. Ancak, özellikle 1985'ten sonra başlayan ve özellikle 1990'dan sonra artan 
oranlarda sektöre ithal kaynakların girişinin tekrar başlaması ve özelleştirme planlarının 
gündeme gelmesi ile kamu sektörü yatırımları azalmış ve bu dönemde Kangal 3 ve 
Çayırhan 3-4 ile bazı tevsii projeleri dışında yeni bir proje işletmeye alınamamıştır. 2004 
yılında ise, Çan ve Elbistan B santrallerinin devreye girmesi beklenmektedir. Linyit 
madenciliği sektöründeki tüm bu olumsuz gelişmelerin neticesinde 1985 yılında 
Türkiye'nin elektrik üretiminin %42'sini karşılayan linyit santrallerinin payı 2001 yılında 
%28'e, 2004 yılında %17,9'a gerilemiş, 2005 yılında ise %18,5 iken, 2006 yılında ise 
%18,6 olmuştur. 

Türkiye'nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal 
sonucu olarak enerji talebi hızla artmakta olup, bu talebi karşılamada ana hedef, 
gereksinimimiz olan enerjinin zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Bu 
çerçevede, iç talebin mümkün olabildiği ölçüde yerli kaynakların değerlendirilmesi ile 
karşılanmasının yanı slra, arz güvenliğinin sağlanması için, ithal etmek zorunda 
kaldığımız enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğrultusunda politika 
oluşturulması önem arz etmektedir. 

Kurumun genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu 
bilgiler tablosu aşağıdadır. 
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Kuruluşun 180 milyon YTL tutarında olan esas sermayesi, Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 11.07.2005 tarih ve 2005/T-13 sayılı kararıyla 360 milyon YTL'ye 
yükseltilmiş, Hazine Müsteşarlığı'nın 25.04.2006 tarih, 21635 sayılı yazılan uyarınca 
tamamı ödenmiştir. 

2006 yılında Kurum tarafından satılabilir kömür üretimi toplamı 28,5 milyon ton 
olarak tahmin edilmiş, program değeri % 96,5 oranında gerçekleştirilmek suretiyle 27,5 
milyon ton üretim yapılmıştır. Yıl sonu itibarıyla 29,8 milyon ton kömür satışı 
gerçekleştirilmiş ve 1,4 milyar YTL net satış hasılatı sağlanmıştır. Kurumun 2006 yılı 
faaliyetleri 39,5 milyon YTL konsolide dönem kârı ile sonuçlanmış, 16,1 milyon YTL 
tutarında ödenen vergi ve yasal yükümlülüklerden sonra 23,4 milyon YTL tutarında net 
kâr elde edilmiştir. 

TKİ'nin linyit kömürleri satışları, esas itibarıyla elektrik enerjisi üreten termik 
santraller ile sanayi ve teshin amaçlı olarak yurt içi piyasaya yapılmaktadır. 2006 yılında 
satılan 29,5 milyon ton kömürün %79,5 oranında 23,4 milyon tonu EÜAŞ'a bağlı termik 
santraller (Çan, Orhaneli, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri) ile Soma, 
Kemerköy ve Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş.Merine, %20,5 oranında 6,1 milyon tonu da 
sanayi ve teshin amaçlı olarak yurt içi piyasaya verilmiştir. 

Yurt içi piyasaya sanayi ve teshin amaçlı olarak satılan 6,1 milyon ton kömür 
karşılığında 118,1 milyon YTL faaliyet kân elde edilirken, termik santrallere satılan 23,4 
milyon ton kömür satışında 88,5 milyon YTL tutannda faaliyet zaran oluşmuştur. 
Toplam satışlarda faaliyet kân elde edilmesine rağmen, termik santral satışlarında satış 
maliyetlerine göre %11 oranında faaliyet zaran gerçekleşmiştir. Enerji fıyatlandırması 
konusunda Hükümetçe uygulanan politikalar çerçevesinde termik santrallere kömür satış 
fiyatlarında 2004 yılında % 10 oranında indirim yapılmış ve o tarihten beri kömür 
fiyatlarında artış gerçekleşmemiştir. Önceki yıllardan beri kaynak yaratan ve sürekli 
olarak kârlı durumda olan Kurumun mali yapısı bu uygulamadan olumsuz biçimde 
etkilenmekte, kârlılık oranlan yıllar itibariyle azalmaktadır. Örneğin; 2004 yılında % 10,6 
seviyesinde olan net satışlara göre karlılık oranı 2005 yılında % 2,4 ve 2006 yılında % 2,9 
seviyelerine kadar azalmıştır. 2006 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 12.12.2005 tarih, 67291 sayılı 
Genelgede; " Enerji, petrol ve doğal gaz KİT'leri ve bağlı ortaklıkları, sattıklan mal veya 
hizmetin fiyatını veya tarifesini gerçek maliyetler üzerinden belirleyecek, satış fiyatları 
ortalama maliyetin altında tutulmayacaktır." ilkesi yer almaktadır. Dolayısıyla, termik 
santrallere satılan kömür fiyatlanmn zarar oluşturmayacak şekilde belirlenmesi Kurum 
açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

Bakanlar Kurulu'nun 22.09.2003 tarih, 2003/6154 sayılı Kararıyla fakir ailelere 
bedelsiz kömür yardımı yapılmaya başlanmış ve halen devam etmektedir. Bu uygulamanın 
2006 yılı esasları 2006/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla düzenlenmiştir. İl ve 
ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilen fakir 
ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilmektedir. Ülke çapında 
kömür yardımı alan aile sayısı 2003 yılında 1,1 milyon iken 2007 yılında yaklaşık 1,9 
milyona yükselmiştir. Uygulamanın başlatıldığı 2003 yılında 662 bin ton, 2004 yılında 
1.047 bin ton, 2005 yılında 1.319 bin ton, 2006 yılında 1.263 bin ton kömür fakir ailelere 
dağıtılmış, 2007 yılında 1.450 bin ton planlanmış, bu miktarın 910 bin tonu Eylül sonu 
itibariyle ilgililere ulaştınlmıştır. Kurumca yapılan kömür yardımının parasal tutarı 2006 
yılında 241 milyon YTL olarak gerçekleşmiş, 2007 yılı sonunda ise 277 milyon YTL 
civannda gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 
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Bu uygulama gereğince TKİ tarafından gerçekleştirilen harcamaların finansmanı 
Hazine'ce üstlenilmiş, 2006/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 5 inci 
maddesinde; "CİF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev 
zararlarının 2007 bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı'nca ödenmesi; 
kuruluşların nakit sıkıntısını aşmak için de üçer aylık dönemler halinde 2006 yılı içinde 
Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara avans olarak ödeme yapılması" 
kararlaştırılmıştır. Ancak, uygulamada Kurumun yaptığı harcamaların Hazine tarafından 
finanse edilmesinde gecikmeler yaşanmakta ve TKİ, yerine getirmek zorunda olduğu 
ödemeler ile yasal yükümlülükler için kullandığı kısa vadeli yabancı kaynaklar nedeniyle 
ciddi ölçüde faiz yüküne katlanmaktadır. Örneğin, 2006 yılında Hazine tarafından TKİ'ye 
ödenmesi gereken 241 Milyon YTL'nin sadece 40,6 milyon YTL'si yıl içinde tahsil 
edilmiş, kalan kısmı ise 2007 yılı Haziran ayına kadar taksitler halinde gecikmeli olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı şekilde, 2007 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kömür yardımı için TKİ 
tarafından fiilen harcanan 182,5 milyon YTL'nin sadece 20 milyon YTL'si Hazineden 
tahsil edilebilmiştir. 

Kurumun yasal yükümlülükleri ve zorunlu ödemeleri nedeniyle kullanılan kısa 
vadeli krediler toplamı 2005 yılında 74,5 milyon YTL, 2006 yılında 454 milyon YTL, 
2007 yılında ise 523,3 milyon YTL seviyesine yükselmiştir. Bu krediler için 2005 yılında 
4,4 milyon YTL, 2006 yılında 13,5 milyon YTL, tutarında finansman gideri gerçekleşmiş, 
2007 yılı sonunda ise finansman giderlerinin 90 milyon YTL'ye ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE: 

Ana statüsü ile teşkil olunan TKİ tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Kurum merkezi 
Ankara'dadır. İlgili olduğu bakanlık ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Kurum, 72 ve 233 sayılı KHK'ler gereğince mali, idari, teknik ve hukuki 
yönlerden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun sürekli denetimine ve TBMM'nin 
denetim biçimini gösteren 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine 
tabi olup, 233 sayılı KHK ile ana statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk 
hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

TKİ'nin organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim kurulu 233 
sayılı KHK'nin 6 nci maddesine göre bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel 
müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. 
Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcılan arasından ilgili bakanını teklifi üzerine 
ortak karar ile atanmaktadır. 

233 sayılı KHK'nin 5/3 üncü maddesine göre TKİ'nin yetkili ve sorumlu yürütme 
organı genel müdürlük olup; genel müdür ile beş genel müdür yardımcısı ve bağlı alt 
birimlerden oluşmaktadır. 

399 sayılı KHK ve bu KHK'de değişiklik yapılmasına dair 3771 sayılı Kanun 
gereği Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan kararname eki I ve II sayılı cetvellerde 
belirtilmiştir. Kurumun 2006 yılı programında 315 memur kadrosu, 2.726 sözleşmeli 
pozisyonu, 10.032 işçi kadrosu olmak üzere toplam 13.073 kadro belirlenmiştir. 

2006 yılı TKİ personel hareketleri incelendiğinde; 
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- 315 memur kadrosuna karşılık yıl içinde ortalama 193 kişi çalışmış, yıl sonunda 
bu sayı 191 olmuştur. Memurların 122'si genel müdürlük, 69'u da taşra teşkilatında 
istihdam edilmiştir. 

- 2.726 sözleşmeli personel pozisyonuna karşılık ortalama 2.248 kişi çalışmış, yıl 
sonunda bu sayı 2.242 olmuştur. Sözleşmeli personelin 631'i genel müdürlük, 1.611' i de 
müesseselerde istihdam edilmiştir. 

- 10.032 işçi kadrosuna karşılık yıl içinde ortalama 9.152 işçi çalıştırılmış, yıl 
sonunda işçi sayısı 8.800 kişi olmuştur. İşçilerin 182'si genel müdürlükte 8.618'i de taşra 
teşkilatında çalışmaktadır. 

2006 yılında Kurumda gerçekleştirilen sözleşmeli personel ve işçi atamaları; 
"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik" esaslarına uygun olarak gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan 
adaylar arasından yapılmıştır. 

TKİ Genel Müdürlüğü ve Müesseselerinde 2006 yılında gerçekleşen 460,7 milyon 
YTL tutarındaki toplam personel giderlerinin % 85'i oranında 391,8 milyon YTL'si 
işçiler, %13,5'i oranında 62 milyon YTL'si sözleşmeli personel, %1,5'i oranında 6,8 
milyon YTL'si de memurlara aittir. Toplam harcama tutarı 460,7 milyon YTL'nin 411,5 
milyon YTL'si cari yıl giderlerine, 49,2 milyon YTL'si de geçmiş yıllara ilişkin personel 
giderlerine ait bulunmaktadır. 

08.05.2006 tarih, 2006/T-17 sayılı YPK kararı gereğince Teşebbüs yönetim kurulu 
başkanı ve üyelerine, aylık 1.204-YTL tutarında net ücret ödenmiştir. Bu çerçevede, 
Kurumun dışardan atanan Yönetim Kurulu Üyelerine 2006 yılında 40,3 bin YTL ödeme 
yapılmıştır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan memur ve sözleşmeli personel için 2006 
yılında uygulanacak ücretler, 2006 yılı Bütçe Kanunu ve 08.05.2006 tarih, 2006/T-17 
sayılı YPK karanyla düzenlenmiştir. Buna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklannda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil 
pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerinde % 2.5 oranında artış 
yapılmış ve sözleşme ücret tavanı 2.180- YTL olarak belirlenmiştir. 

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) ile Türkiye Maden İşçileri 
Sendikası (T.MADEN-İŞ) arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
ve bağlı işyerlerinde 01.01.2007 - 31.12.2008 döneminde uygulanmak üzere 
akdedilen XI inci dönem Toplu İş Sözleşmesi 16.08.2007 tarihinde imzalanmıştır. 

III. MALİ BÜNYE: 

Kurumun tamamı ödenmiş esas sermayesi 360,0 milyon YTL'dir. Önceki 
dönemlerden devreden kâr yedekleri 170,7 milyon YTL, sermaye düzeltmesi olumlu 
farkları 46,7 milyon YTL, dönem net kân 23,4 milyon YTL'dir. Böylece sermaye 
kaynakları toplam tutan 600,8 milyon YTL'den geçmiş yıllar zararı 61,1 milyon YTL'nin 
tenzilinden sonra kurumun toplam öz kaynakları 539,7 milyon YTL düzeyindedir. Kısa ve 
uzun vadeli borç kalemleri öz kaynaklann yaklaşık % 145'i düzeyinde bulunmakta olup, 
önceki döneme göre kurumun finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak yabancı kaynaklarla 
karşılandığını, mevcut öz kaynakların giderek yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. 

Kurumun yasal yükümlülükleri ve zorunlu ödemeleri nedeniyle kullanılan kısa 
vadeli krediler toplamı 2005 yılında 74,5 milyon YTL, 2006 yılında 454 milyon YTL, 
2007 yılında ise 523,3 milyon YTL seviyesine yükselmiştir. Bu krediler için 2005 yılında 
4,4 milyon YTL, 2006 yılında 13,5 milyon YTL tutarında finansman gideri gerçekleşmiş, 
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2007 yılı sonunda ise finansman giderlerinin 90 milyon YTL'ye ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI: 

17.10.2005 tarih ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kesinleşip 
23.11.2005 tarih ve 26002 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ve Bağlı Ortaklıklarına ilişkin 2006 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı esasları ile 
TKİ Ana Statüsü ve İşletme Bütçesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan 
bir komisyon tarafından hazırlanan 2006 yılı TKİ İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 
28.12.2005 tarih ve 53/498 sayılı karanyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

2006 yıl sonu gerçekleşmelerine göre; istihdam edilen 11.233 adet personel için 
395 milyon YTL harcama yapıldığı, 911,4 milyon YTL üretim maliyeti karşılığında, 27,4 
milyon ton satılabilir kömür üretimi sağlandığı, 235,4 milyon YTL ilk madde ve malzeme, 
642,6 milyon YTL tutarında hizmet alımı yapıldığı, 33,2 milyon YTL nakdi yatırım 
harcaması gerçekleştirildiği, 29,8 milyon ton kömür satışı karşılığında 1.382 milyon YTL 
gelir elde edilmesi neticesinde 2006 yılı faaliyetlerinin 39,6 milyon YTL kâr ile kapandığı 
görülmüştür. 

Gerçekleşme ile bütçenin ilk ve son durumu arasında yapılan incelemelerde; 
bütçenin ilk durum değerleri ile gerçekleşen değerlerleri arasında % 8 ile % 40 oranlan 
arasında değişen sapma olduğu (dönem kârında, ilk duruma göre %74 azalma), bütçenin 
son durumu ile gerçekleşen değerleri arasında ise % 1 ila % 20' lere varan sapmalar 
olduğu, gerçekleşen dönem kârıyla bütçenin son durumu arasındaki sapmanın ise %9 
oranında ve artış yönünde olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan incelemelerde, 2006 yılı işletme bütçesinin TKİ Yönetim Kurulu'nun 
20.01.2007 tarih ve 1/23 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya koyulduğu, bu 
durumun da yönetim kurulu üye sayısının uzun süre karar yeter sayısını bulamadığından 
kararın 2007 yılına sarktığı anlaşılmıştır. 

V. YATIRIMLAR: 

Amacı ana statüsünün 4. maddesine göre "Devletin genel enerji ve yakıt 
politikasına uygun olarak linyit, turp bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini 
değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlannı karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda 
bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit 
etmek ve gerçekleşmesini sağlamak" olan kurum; üretimi artırmak, kömür kalitesini 
iyileştirme çalışmaları yapmak ve kömür üretim maliyetlerini en aza indirmek ana 
hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. 

Yukarıda açıklanan görevlerin yerine getirilmesi bakımından Kurumun 2006 Yılı 
Yatırım Programı 07 Ocak 2006 gün 26046 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 
16.950 bin YTL'si dış para karşılığı olmak üzere toplam 47.500 bin YTL olarak 
yayımlanmıştır. Kurum yatırım programı, 21.02.2006 tarihinde de bağlı bulunduğu Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından detay onayı yapılarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, 
program gerçekleşmeleri ile oluşan idame-yenileme, bilgisayar, makine-teçhizat ihtiyaçlan 
dikkate alınarak 2006 yılı yatırım programında yer alan projelerin alt harcama kalemleri 
arasında ödenek aktarmalan yapılmıştır. 

Kuruma 2006 yılı yatırım ödeneği olarak 47,5 milyon YTL öngörülmüş olmasına 
rağmen, %70 gerçekleşme ile toplam 33,2 milyon YTL nakdi harcama yapılmış ve %56 
gerçekleşme ile toplam 26,7 trilyon liralık fiziki yatırım gerçekleştirilmiştir. 
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VI. MÜESSESE VE İŞTİRAKLER: 

A - Müesseseler 

233 sayılı KHK'nın 15 inci maddesine göre sermayesinin tamamı devlete ait 
teşebbüsler, işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırılabilmektedirler. Müesseseler, 
teşebbüs genel müdürünün teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulmakta; statülerinin 
ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Müesseseler 233 sayılı 
KHK'da saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi olup, sorumlulukları 
sermayeleri ile sınırlıdır. Müesseselerin organları, yönetim komitesi ve müessese 
müdürlüğüdür. Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyede karar organıdır. 
Müessese müdürlüğü ise müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Yönetim komitesinin 
başkanı müessese müdürüdür. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki 
yöneticileri arasından, teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca 
atanmaktadır. Yönetim komitesi; teşebbüsçe tesbit edilen esaslara, işletme bütçesi ve 
programlara uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin 
yönetimini sağlayacak kararlan almakla görevli ve yetkilidir. 

Müessese müdürü, teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca 
atanmaktadır. Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az dört yıl kamu kurum ve 
kuruluşlannda olmak üzere toplam asgari sekiz yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel 
müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak gerekmektedir. 

Müessese müdürü; müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim 
kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetmekte; idare ve yargı 
mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil etmektedir. 

Kurumun yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine göre 2004 yılı içinde tüzel 
kişilik kazanarak 01.04.2004 tarihinde faaliyetlerine başlayan dört ayrı müessesesinin 
kuruluş amaçlan; 

Devletin ve TKİ Genel Müdürlüğü'nün genel enerji ve yakıt politikasına uygun 
olarak linyit, turp, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, 
ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan, proje ve 
programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleştirilmesini 
sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu dört ayrı müessesenin tarihçeleri, Türkiye ekonomisindeki yeri ve 
gelişimleri ile 2006 yılı faaliyetleri özetle aşağıda incelenmiştir. 

1- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 
MÜESSESESİ 

1960 yılında TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nin bir işletmesi olarak 
linyit kömürü üretimine başlayan Seyitömer İşletmesi Müdürlüğü, TKİ Yönetim 
Kurulu'nun; 3.5.1990 tarih ve 3330/227 sayılı kararı ile önce Müessese statüsüne, daha 
sonra 28.8.1995 tarih ve 3501/314 sayılı karan ile TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bölge 
Müdürlüğü'ne, son olarak da 24.6.2003 tarih 20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı 
kararlan ile de 1.4.2004 tarihi itibarıyla tekrar Müessese statüsüne dönüştürülmüş; Bursa 
Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi'ne 
bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 
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Seyitömer Linyitleri İşletmesi (SLİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3.3.2004 tarih-5999 ve 16.3.2004 tarih-6008 sayılı 
nüshalarında yayınlanmış ve müessese 1.4.2004 tarihinden itibaren hükmi şahsiyet 
kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Müessese merkezi Kütahya iline 26 km uzaklıktaki Seyitömer mevkiinde; Bursa 
Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün merkezi ise Bursa İline 60 km uzaklıktaki Orhaneli 
ilçesindedir. 

Seyitömer havzasında müessese merkezine ait sahada alt ısıl değeri (AID) 1600-
2080 kcal/kg olan 167 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 4x150 MW 
gücündeki Seyitömer Termik Santralına yakıt temin edilmekte ayrıca sanayi ve ısınma 
sektörünün talebi karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 7,7 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "ekskayatör-kamyon-dragline" yönteminin uygulandığı 
açık ocaklarda üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde 60 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

• Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

Keleş Başmühendisliği bu işletme müdürlüğünün bünyesindedir. Orhaneli ve Keleş 
havzalarında işletme müdürlüğüne ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1900 - 2500 kcal/kg 
olan 106 milyon ton rezerv bulunmaktadır. 

Üretilen kömür ile 1x210 MW gücündeki Orhaneli Termik Santralına yakıt temin 
edilmekte, aynca ısınma sektörünün de talebi karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 
yaklaşık 2,3 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında; Orhaneli'de "ekskavatör - kamyon - dragline", Keleş'te 
ise "ekskavatör - kamyon" yöntemlerinin uygulandığı açık ocaklarda üretim yapılmaktadır. 

İşletme müdürlüğünde 60 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

Müessesenin genel durumuna ait verilerin seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu 
aşağıdadır. 
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t o p l u Bilgi ler Ölçü 
01 .04-

31 .12 .2004* 
2005 2 0 0 6 

Son iki 
yıl 

farkı 

Artış veya 
azalış 

% 
Sermaye Bin YTL 38 .000 38 .000 53.000 15.000 39 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 38 .000 38 .000 53.000 15.000 39 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı Bin YTL 1.143 1.143 1.143 

Öz kaynaklar Bin YTL 59 .686 64.807 62 .039 (2 .768) (4) 

Yabancı kaynaklar Bin YTL 65 .814 63.901 74.406 10.505 16 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) Bin YTL * 

Finansman giderleri Bin YTL 54 1 2 I 100 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 61 .824 60 .196 67.201 7,005 12 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 17.054 29.831 32.968 3.137 11 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 4 .230 1.596 1.763 167 10 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 108 22 85 63 286 

Tüm alım tutan Bin YTL 21 .644 38.886 38.075 (811) (2) 

Üretim miktan (tuvönan) Bin ton 4 .162 6.532 6.324 (208) (3) 

Üretim miktan (satılabilir) Bin ton 4 .025 6.359 6.037 (322) (5) 

Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin YTL 68 .987 122.650 143.199 20.549 17 

Üretim birim maliyeti YTL/s.bilir-ton 17,1 19,3 23,7 4,4 23 

Üretim verimliliği (İşletme-B) ton/yevmiye 12,6 20 16 (4) (25) 

Satış miktan Bin ton 4 ,557 6.229 5.822 407 (7) 

Net satış tutan Bin YTL 173.071 165.150 175.306 10.156 6 

Stoklar: 

- tik madde vc malzeme Bin Y T L 12.087 22,744 15.592 7.152 (31) 

- Yan mamuller Bin YTL 

- Mamuller Bin YTL 37 .572 77.433 85.943 8.510 11 

- Ticari mallar Bin YTL - - * 

- Diğer stoklar Bin YTL 5 0 192 622 500 260 

Memur (Ortalama) Kişi 14 14 13 (D (V) 
Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 327 331 344 13 4 

İşçi (Ortalama) Kişi 1.583 1.537 1.445 (92) (6) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 52 .800 74.691 70.577 (4.114) (6) 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 285 410 540 130 32 

- Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.698 2.438 2.894 456 19 

- Sözleşmeli ler için yapılan giderler Bin YTL 5.128 7.560 8.749 1.189 16 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.743 1.903 2.119 216 II 

- İşçiler için yapılan tüm giderler Bin YTL 38 .302 56.115 54.883 (1.232) (2) 

- İşçi başına aylık ortalama gider YTL 2.688 3 .042 3.165 123 4 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi Bin YTL 25 .875 6.931 (6 .931) (100) 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 57 .366 19.420 11.753 (7 .667) (39) 

GSYİH' ya katkı (üretici fıyatlanyla) Bin YTL 217 .364 182.955 150.189 (32 .766) (18) 

GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 248 .822 184.883 161.942 (22 .941) (12) 

GSMH' ya katkı (alıcı fıyatlanyla) Bin YTL 248 .768 184.882 161.940 (22 .942) (12) 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) % 138,0 128,3 - (128,3) (100) 

Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) % 119,7 27,9 (27,9) (100) 

Ekonomik karlılık % 57,0 14,0 (14,0) (100) 

Zararlılık % - - 27,4 27,4 100 

Faaliyet kan veya zaran Bin YTL 76 .535 28 .508 (13 .943) (42 .451) (149) 

Dönem kan veya zaran Bin YTL 71 .438 18.077 (17 .768) (35 .845) (198) 

Bilanço kan veya zaran Bin YTL 45 .563 11.146 (17 .768) (28 .914) (259) 

* 2004 yılı rakamlar ı Y T L ' y e çevri lmişt ir . 
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Müessese merkez birimleri tarafından Seyitömer havzasında, Orhaneli ve Keleş 
havzalarında ise Keleş Başmühendisliği ile Bursa Linyitleri İşletmesince Linyit üretimi 
gerçekleştirilmekte; üretilen kömür ile başta 4x150 M W gücündeki Seyitömer Termik 
Santralı ve 1x120 M W gücündeki Orhaneli Termik Santralına yakıt temin edilmekte; 
ayrıca sanayi ve ısınma sektörünün de kömür talebi karşılanmaktadır. 

2006 yılı çalışma döneminde tüvönan bazda 6,3 milyon ton, satılabilir bazda 5,7 
milyon ton üretim programına karşılık, 6,5 milyon ton tüvönan üretiminden çeşitli 
nev'ilerde 6,0 milyon ton satılabilir kömür elde edilmiş; tüvönan ve satılabilir üretimin 
% 87'si müessese merkez ocaklarından, % 13'ü Bursa Linyitleri İşletmesine bağlı 
ocaklardan sağlanmıştır. 

Hasılat hesaplarında kayıtlı 175,3 milyon YTL'nin; 160,1 milyon YTL'si termik 
santrallere verilen 5,6 milyon ton kömür satışlarına, 15,2 milyon YTL'si de teshin amaçlı 
piyasaya verilen 220 bin ton kömür satışlarına ait bulunmaktadır. 

Satış hasılatı ile toplam 189,2 milyon YTL tutarındaki ticari maliyetlerin ancak 
% 92,6'sı karşılanabilmiştir. Söz konusu ilişkiye faaliyet dışı unsurlar da ilave edildiğinde 
müessese, dönemi 17,7 milyon YTL zararla kapatmıştır. Bu çerçevede amortisman ayırma 
yoluyla maliyetlere aktarılan 3,1 milyon YTL'lik kaynak yaratma dışında müessesenin 
2006 yılı çalışma döneminde yaratabildiği bir kaynak bulunmamaktadır. 

Müesseseye tahsis edilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan tamamı 
ödenmiş esas sermaye tutarı ise 53 milyon YTL'dir. 2006 yılı verilerine göre varlıkların 
% 45,5'i öz kaynaklarla, % 54,5'i de yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. 

Toplam aktiflerin % 65,3'ü likit değerlerden oluşmaktadır. Bu değerlerin yaklaşık 
% 80 oranında 71 milyon YTL'sini mamul stokları, % 18 oranında 16,2 milyon YTL'sini 
diğer stok kalemleri, % 2 oranında 1,8 milyon YTL'sini de diğer paraya çevrilebilir ve 
hazır değerler teşkil etmekte; buna göre aktif dağılımının ağırlıklı olarak stoklar yönünde 
yapıldığı görülmüştür. 

Toplam 3,6 milyon ton miktarın da 85,9 milyon YTL tutarla kayıtlı bulunan 
mamul stoklarının yaklaşık 2,1 milyon tonunun 1989 yılından bu yana oluştuğu, 
kalorisinde değer düşüklüğü meydana geldiği için 2004 yılında 14,8 milyon YTL değer 
düşüklüğü karşılığı ayrıldığı ve getiri hızının düşük olduğu, niteliği iyi olmayan bu 
stokların kâr değil zarar yaratması müessesenin likiditesini olumsuz biçimde etkilemektedir. 

Öte yandan likit değerlerin, kısa süreli borçları karşılamada yetersiz kaldığı; ancak 
ihtiyaç duyulan finansmanın genel müdürlük nezdindeki C/H kanalıyla ana teşebbüsten 
sağlanması, kısa süreli borçların zamanında ödenmesini mümkün kılmaktadır. 

Müessesede Seyitömer merkez ocağının en önemli sorunu yıllardan beri düşük 
kaliteli kömür stoklarının yüksekliğidir. Önceki yıllarda yaklaşık 5 milyon tona ulaşan bu 
stok miktan azalmakla birlikte; 2006 yılında hizmete giren Lavvar tesislerinin tam 
randımanlı olarak faaliyete geçmesiyle havzadaki düşük kalorili kömür rezervinin yanı 
sıra bu stokların da bir an önce azaltılması gerekli görülmektedir. 

Müesseseye bağlı Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) Müdürlüğü'nde üretim/dekapaj 
dengesi yıllar içinde dekapaj aleyhine bozulmuştur. Buna ilave olarak 2004 ve 2006 
yılında bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle üretimde aksamalar oluşmuştur. 
Bursa İşletmesi havzasındaki kömür damarının işletme şekli ve dragline'nin daha verimli 
çalıştınlması konularında yaşanan sorunlann çözümlenmesi amacıyla Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi'ne yaptırılan çalışmanın değerlendirilmesini takiben uygulama projesinin ve 
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ocak planlamasının gözden geçirilmesi, projede değişiklik yapılarak mevcut makine parkı 
ve özellikle dragline'nin optimum şekilde çalıştırılmasının sağlanması, kurulmakta olan 
Lav var tesisinin çalıştırılmasıyla termik santrale uygun kalitede ve homojen kömür 
verilmek suretiyle bölge dışından alınan kömür ihtiyacının azaltılması ve maliyetlerin 
düşürülmesi İşletmenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 

2- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 
MÜESSESESİ 

Rezerv varlığı 1950 yılından beri bilinen Eskihisar linyit rezervlerinin işletmeye 
alınması çalışmalarına 1978 yılında başlanılmış, ocaklardaki üretim faaliyetleri 1979-1984 
yılları arasında, merkezi İzmir'de bulunan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi'ne 
bağlı olarak kurulan Yatağan Bölge Müdürlüğü adı altında yürütülmüş, daha sonra TKİ 
Yönetim Kurulunun 29.9.1983 tarih ve 2980-1294 sayılı karan ile merkezi Muğla olmak 
üzere Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi kurulmuş ve müessese 1.1.1984 
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Eskihisar, Tınaz-Bağyaka ve Milas-Sekköy-İkizköy 
üretim bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren ve 3 ayn bölge müdürlüğünü bünyesinde içeren 
müessesenin merkezi 1993 yılında Yatağan'a nakledilmiş ve Milas-Sekköy-İkizköy Bölge 
Müdürlüğü 1.1.1994 tarihinde müesseseden ayrılarak "Yeniköy İşletme Müdürlüğü" adı 
altında doğrudan Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 16.12.1994 tarih ve 3478/419 sayılı karan ile 
müessesenin hükmi şahsiyeti kaldırılarak 1.9.1995 tarihinden geçerli olmak üzere TKİ 
Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüğü'ne, son olarak da 24.6.2003 tarih 20/172 
sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı kararları ile de 1.4.2004 tarihi itibanyla tekrar 
Müessese statüsüne dönüştürülmüş; Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren 
Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesine 
bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 

Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4.3.2004 tarih-6000 sayılı nüshasında yayınlanmış ve 
müessese 01.04.2004 tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak çalışmalarına 
başlamıştır. 

Müessese merkezi Muğla iline bağlı Yatağan ilçesine 8 km uzaklıkta Yatağan-
Milas karayolu üzerinde; Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün merkezi ise yine 
Muğla iline bağlı Milas ilçesine 23 km uzaklıkta Milas-Ören karayolu üzerindedir. 

Yatağan havzasında müessese merkezine ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1750-
2670 kcal/kg olan 164 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 3x210 MW 
gücündeki Yatağan Termik Santralına yakıt temin edilmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 
yaklaşık 5,3 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon - dragline" yönteminin uygulandığı 
açık ocaklarda üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde 50 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. 

• Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

İşletme müdürlüğüne ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1650 - 2260 kcal/kg olan 
267 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile Yeniköy'de 2x210 MW ve 
Kemerköy'de 3x210 MW gücündeki termik santrallere yakıt temin edilmektedir. Yıllık 
üretim kapasitesi yaklaşık 7,4 milyon tondur. 
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Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör-kamyon-dragline" yönteminin uygulandığı 
açık ocaklarda üretim yapılmaktadır. Müessesenin genel durumuna ait verilerin seyrini 
gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır. 

T o p l u Bilgiler Ölçü 
01 .04 -

31 .12 .2004 
2005 2 0 0 6 

Son İki Yıl 
Farkı 

Artış veya 
Azal ış % 

Sermaye YTL 23 .949 .839 23 .949.839 36.949.839 13.000.000 54 

Ödenmiş sermaye YTL 23 .949 .839 23 .949.839 36 .949 .839 13.000.000 54 

Öz kaynaklar YTL 57.520.540 49 .673 .590 75 .141 .939 25 .468.349 51 

Yabancı kaynaklar Y T L 53.020.692 50.886.665 80 .437 .639 29 .550.974 58 

Yabancı kayn. sirayet eden zarar (-) YTL 

Finansman giderleri YTL 67.941 2.015 1.772 -243 -12 

Maddi duran varlıklar edinme değeri YTL 30.435.975 34.365.285 38 .814.592 4 .449.307 13 

Maddi duran varl. bir. amortismanı YTL 12.853.692 14.781.639 17.164.068 2 .382.429 16 

Yatınmlar için yapılan nakdi ödemeler YTL 4.092.148 3.389.713 3 .741.363 351 .650 10 

Yatınmlann gerçekleşme oranı (nakdi) % 96 121 97 -24 -20 

Tüm alım tutan YTL 23 .912 .514 42 .874.639 39.986.747 -2 .887.892 -7 

Üretim miktan (tuvönan) Bin ton 6.323 8.970 10.807 1.837 20 

Üretim miktan (satılabilir) Bin ton 6.317 8.964 10.798 1.834 20 

Tüm üretim tutan(Üretim maliyeti) YTL 89.456.900 126.599.752 187.873.489 61 .273 .737 48 

Üretim birim maliyeti YTL/ton 17,6 18 17,3 -1 -4 

Üretim verimliliği ( iş letme-B) ton/Y ev. 22,9 8,7 28,2 19 224 

Satış miktan Bin ton 6.312 8.962 10.723 1.761 20 

Net satış tutarı YTL 343 .223 .605 200.501.472 263.560.348 63 .058 .876 31 

Stoklar: 

tik madde ve malzeme YTL 11.940.284 13.960.485 17.392.318 3 .351.833 25 

Yan mamuller YTL 

Mamuller YTL 389.721 137.578 941 .462 803.884 584 

Ticari mallar YTL - - 235 .480 235 .480 100 

Diğer stoklar YTL 27 .790 25.734 38 .828 13.094 51 

Memur (Ortalama) Kişi 21 17 17 0 0 

Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 276 272 265 -7 -3 

İşçi (Ortalama) Kişi 1.514 1.459 1.438 -21 -1 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 50.199.151 62 .251 .109 65 .596 .260 3.431.833 5 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler YTL 355.081 500.652 379 .416 -121.236 -24 

Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.409 2.454 1.860 -594 -24 

Sözleşmeli ler için yapılan giderler YTL 4.454.287 6 .900.782 6.816.291 -84.491 -1 

Sözleşmeli başına aylık ort. gider YTL 1.345 2.114 2.143 29 1 

İşçiler için yapılan giderler YTL 35.155.261 54.849.556 53 .697 .366 - t . 1 5 2 . 1 9 0 -2 

îşçi başına aylık ortalama gider YTL 1.935 3.133 3 .112 -21 -1 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi YTL 20.741.195 11.915.983 7 .921.266 -3 .994.717 -34 

Tahakkuk eden vergiler YTL 42 .709 .144 84 .929.259 115.106.309 30 .177.050 36 

GSYİH' ya katkı (üretici fıyatlanyla) YTL 185.059.711 201 .903 .922 239 .290 .729 37 .386 .807 19 

GSYİH'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) YTL 206 .767 .974 236.142.805 292 .937 .264 56 .794.459 24 

G S M H 'ya katkı (alıcı fıyatlanyla) YTL 206 .767 .974 236.142.805 298 .793 .622 62 .650 .817 27 

Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar) % 18 15 -3 -17 

Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 138 71 52 -19 -27 

Ekonomik karlılık % 50 36 25 -11 -30 

Faaliyet kan YTL 58.202.985 42 .060 .012 42 .433 .080 373.068 1 

Dönem kan YTL 54.318 .897 35.278.843 39 .035 .007 3 .756.164 11 

Bilanço kan YTL 33 .577 .702 23 .362 .860 31.113.741 7 .750.880 33 
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Müessese üretim miktan, toplam kurulu gücü 1.680 MW olan Yatağan, Yeniköy 
ve Kemerköy termik santrallerinin kömür talebine göre programlamaktadır. Son yıllarda 
azalma eğiliminde bulunan termik santrallerin kömür talebi 2006 yılı içinde 2 kez 
değişiklik göstermiş ve yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre %10 oranında artış 
göstererek 10,7 milyon ton olmuştur. Satışı gerçekleştirilen 10.689.492 ton kömürün, 
%99,5'i oranında 10.635.234 tonunu termik santrallere, %0,5'i oranında 54.258 tonunu da 
teshine satılan kömürler oluşturmaktadır. Müessese'nin 2006 yılı faaliyetleri sonucu, 
263.560.348 YTL'si brüt satış hasılatı, 1.690.385 YTL'si diğer faaliyetlerden olağan gelir 
ve kârlar ile 1.008.098 YTL'si olağan dışı gelir ve kârlar olmak üzere, toplam 266.258.831 
YTL gelir ve kara karşılık, 185.871.786 YTL'si satışlann maliyeti, 35.255.482 YTL'si 
faaliyet giderleri, 1.772 YTL'si finansman giderleri, 6.094.784 YTL'si diğer olağan ve 
olağan dışı gider ve zararlar olmak üzere toplam 227.223.824 YTL gider ve zarar 
yapılması sonucu, önceki döneme göre %11 oranında artarak, bu dönemde 39.035.007 
YTL dönem kân oluşmuştur. Müessese, 7.921.266 YTL dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılığının tenzili sonucu 31.113.741 YTL dönem net kân sağlamıştır. 

Sahip olunan iş makinelerinin çeşitliliği ve kapasiteleri bakımından açık maden 
işletmeciliğinde ön sıralarda yer alan müessesenin, kömür üretim ve satış miktarlannı 
belirlemede termik santrallere bağımlı olması ve termik santral taleplerinin gerek yıllar 
itibarıyla ve gerekse aynı yıl içinde bile büyük değişiklikler göstermesi, Müessese'nin 
uzun vadeli programlarını sağlıklı bir şekilde yapmasına engel teşkil etmektedir. Enerji 
talep projeksiyonundaki belirsizlikler ve alım garantili doğal gaz anlaşmalarının 
mevcudiyeti nedeniyle özellikle 2003 yılından itibaren termik santrallerde yaşanan 
kapasite düşüklüğü paralelinde termik santrallerin kömür talepleri %50'ye varan oranlarda 
azalmış, bu durum Müessesenin üretim ve satış rakamlarına doğrudan yansımıştır. 2000 
yılında termik santrallere toplam satışların %99,8'i oranında 13,6 milyon ton kömür 
satılmışken bu değer sırasıyla 11,9-11,4-8,5-7,8 milyon tona düşmüş iken 2005 yılında 
artış göstererek 8,9 milyon ton, 2006 yılında ise tekrar bir artış göstererek 10,7 milyon 
ton'a yükselmiş olmakla birlikte bu miktar 2000 yılı satış miktarının %79'u düzeyindedir. 
Ayrıca, kömür yıkama tesislerinin kurulması suretiyle termik santrallere beslenen 
kömürün kalitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan termik santrale 
satılan kömürlerin fiyatının serbest piyasa koşullarında oluşmaması Müessesenin 
kârlılığını etkileyen önemli bir unsurdur. 

Eskihisar üretim ocağında sürdürülen antik kazı faaliyetlerinin protokolde 
belirtilen termin programının gerisinde kalması, Belentepe-Çakıralan kazı alanında antik 
mezar ve yapıların çıkması ve bu nedenle üretim alanlannın daralması, bunun yanında 
termik santrallere verilen kömür kalitesinin artırılması Müessese'nin önündeki en önemli 
sorunlar olarak görülmektedir. Ayrıca, üretim programında aksama yaratmamak amacıyla 
alternatif projeler olarak geliştirilen; Yatağan-Eskihisar havzasının güney kesiminde tespit 
edilen 2,8 milyon tonluk rezervin üretilebilmesi için gerekli olan Milas-Yatağan karayolu 
güzergah değişikliğinin yapılması işi ve Yeşilbağalar üretim panosunun dekapaj 
faaliyetlerine hazır hale getirilebilmesi için gereken istimlak çalışmalan ile mücavir 2 saha 
ruhsatının kurum uhdesine kazandınlması işlerinin süratle tamamlanması gerekmektedir. 

Müessesenin ürettiği ve satışını yaptığı kömürlerin % 99,5'i bölgede bulunan 
termik santrallerine verildiğinden, satış hâsılatını büyük ölçüde santrallerin ihtiyacı 
belirlemektedir. Santrallere verilen kömürlerin satış fiyatları protokollerle belirlendiğinden 
fiyatlar uzun süreler sabit bir unsur olarak kalmakta; bu durum kârlılık ve verimliliğin 
artırılmasında daha çok maliyet boyutunun önemini ortaya çıkarmaktadır. 
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3- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 
MÜESSESESİ 

Soma linyit ocakları 1.1.1940-15.9.1957 döneminde Etibank'a bağlı Garp 
Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi 'nin bir işletmesi olarak çalıştırılmış, daha sonra 
15.9.1957 tarihinde 6974 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
(TKİ) Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Soma Linyitleri İşletmesi ise, TKİ Yönetim 
Kurulu'nun 29.6.1978 gün ve 2475/957 sayılı kararı ile kurulan ve çalışmalarına 1.8.1978 
tarihinde başlayan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesine devredilmiştir. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 28.8.1995 tarih ve 3501/314 sayılı kararı ile müessese, 
1.9.1995 tarihinden geçerli olmak üzere TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bölge 
Müdürlüğü'ne, son olarak da 24.6.2003 tarih 20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 sayılı 
kararları ile de 1.4.2004 tarihi itibarıyla tekrar müessese statüsüne dönüştürülmüş; Genel 
Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Ege 
Linyitleri İşletme Müessesesine bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 

Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2.3.2004 tarih-5998 sayılı nüshasında yayınlanmış ve müessese 
1.4.2004 tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Müessese merkezi Manisa iline 90 km uzaklıktaki Soma ilçesinde; Çan Linyitleri 
İşletmesi Müdürlüğü'nün merkezi ise Çanakkale iline 75 km uzaklıktaki Çan ilçesindedir. 

Soma havzasında müessese merkezine ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 1550-
3150 kcal/kg olan 572 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile toplam 1.034 
MW gücündeki Soma Termik Santrallarına yakıt temin edilmekte ayrıca sanayi ve ısınma 
sektörünün talebi karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 11,5 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon" yönteminin uygulandığı açık ocak 
ile tam mekanize üretim sisteminin uygulandığı yeraltı ocaklarından üretim yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde; 600 ton/h kapasiteli mobil lavvar, 190 ton/h kapasiteli 
torbalama tesisleri ile 35 ton/h kapasiteli briketleme tesisleri mevcuttur. 

• Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

İşletme müdürlüğüne ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 2600 kcal/kg olan 89 
milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 2x160 MW gücündeki Çan Termik 
Santralına yakıt temin edilmekte aynca sanayi ve ısınma sektörünün talebi karşılanmaktadır. 
Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,3 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında " ekskavatör - kamyon" yönteminin uygulandığı açık 
ocaklarda üretim yapılmaktadır. 

Saray Kontrol Başmühendisliği bu işletme müdürlüğünün bünyesinde olup, 
kendine ait sahalarda ise alt ısıl değeri (AID) 2080 kcal/kg olan 129 milyon ton rezerv 
bulunmaktadır. 

Müessesenin genel durumuna ait verilerin seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu 
aşağıdadır. 
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Toplu Bilgi ler Ölçü 
0 1 . 0 4 -

31 .12 .2004 
2005 2006 

S o n İki Yıl 
Farkı 

Artış veya 
Azalış % 

Sermaye YTL 57.000.000 57 .000.000 108.000.000 51 .000.000 89 

Ödenmiş sermaye YTL 57.000.000 57 .000 .000 108.000.000 51 .000.000 89 

Öz kaynaklar YTL 61 .053 .176 54 .894 .300 108.555.637 53.661.337 98 

Yabancı kaynaklar YTL 173.473.032 321 .196 .358 468.163.911 146.967.553 4 6 

Yab. kaynaklara sirayet eden zarar (-) YTL 

Finansman giderleri YTL 275 .029 84 .256 2.176 -82 .080 -97 

Maddi duran varlıklar edinme değeri YTL 125.670.144 125.824.111 134.954.172 9.130.061 7 

Maddi duran varl. bir. amortismanı Y T L 69.760.190 74.923.231 83 .071.690 8 .148.459 11 

Yatırımlar için yap. nakdi ödemeler YTL 11.403.539 6 .723.719 13.780.749 7 .057.030 105 

Yatırımların gerçekl. oranı (nakdi) % 96 32 81 4 9 153 

Tüm alım tutan YTL 75.806.101 95 .013.975 106.517.044 11.503.069 12 

Üretim miktan (tüvönan) Bin ton 7.380 9.296 8.484 -812 -9 

Üretim miktan (satılabilir) Bin ton 5.964 7.710 6.912 -798 -10 

Tüm üretim tutan(Üretim maliyeti) YTL 251.100.643 335.958.115 344.361.791 8.403.676 3 

Üretim birim maliyeti YTL/ton 42,1 43,6 49 ,8 6 14 

Satış miktarı Bin ton 6.053 9.212 9.275 63 1 

Net satış tutan YTL 343.223.605 499 .947 .206 578.535.517 78.588.311 16 

Stoklar: 

İlk madde ve malzeme YTL 28.883.909 27 .625.888 27 .820 .203 194.315 1 

Yarı mamuller YTL 

Mamuller YTL 18.243.741 22 .882 .530 23.967.511 1.084.981 5 

Ticari mallar YTL 7.292.180 41 .652 .079 34.359.899 471 

Diğer stoklar YTL 527.732 129.549 231 .839 102.290 79 

Memur (Ortalama) Kişi 35 29 25 -4 -14 

Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 539 595 615 20 3 

İşçi (Ortalama) Kişi 3.541 3.421 3 .232 -189 -6 

Personel için yapılan tüm giderler YTL 114.773.259 141.565.973 154.157.354 12.591.381 9 

Cari yıla ilişkin: 

Memurlar için yapılan giderler YTL 627.023 772.499 787 .849 15.350 2 

Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.876 2.452 2.539 87 4 

Sözleşmeli ler için yapılan giderler YTL 9.053.881 12.890.430 15.558.093 2.667.663 21 

Sözleşmeli başına aylık ort. gider YTL 1.716 2.657 2.124 -533 -20 

İşçiler için yapılan giderler Y T L 105.092.355 119.192.801 121.041.083 1.848.282 2 

İşçi başına aylık ortalama gider YTL 2.746 3.740 3.118 -622 -17 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi YTL 8.534.118 1.258.835 2 .500.580 1.241.745 99 

Tahakkuk eden vergiler YTL 30 .515 .334 16.627.798 10.483.592 -6 .144.206 -37 

GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Y T L 337 .924 .312 378.878.633 415 .261 .835 36 .383.202 10 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) YTL 359.905.528 394 .247 .597 422 .474 .648 28.227.051 7 

G S M H 'ya katkı (alıcı fiyatlanyla) YTL 359.905.528 393.933.101 422 .474 .648 28 .541 .547 7 

Faaliyet kârlılığı (Öz kaynaklar) % 28,7 -1,2 0,1 1,3 108 

Mali kârlılık (Öz kayn. yönünden) % 16,7 -8,9 11,2 20,1 226 

Ekonomik kârlılık % 4,5 2,1 2,1 100 

Faaliyet kârı veya zaran YTL 17.547.312 -6 .582.164 185.273 6.767.437 103 

Dönem kân veya zararı YTL 10.233.934 -4 .900.042 12.203.412 17.103.454 349 

Bilanço kân veya zaran YTL 1.699.816 -6 .599.858 6.044.575 12.644.433 258 

ELİ Müessesesinin 2004 yılı itibariyle İşletme statüsünden Müessese statüsüne 
getirilmesi karannda Soma Müessese merkezinin Çanakkale Çan İşletmesi ile bir bütün 
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olması amaçlanırken, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde 2007 yılı itibariyle gelinen 
noktada bu amaca tam olarak ulaşılamadığı; Müessesenin bağlı işletmesi olan ÇLİ'nin 
üretim ve idari açılardan önemli konularda fiilen Ana Teşekkül ile bağlantılı olduğu, Ana 
Teşekkülün de Müessese ile Çan İşletmesi arasındaki mevcut fiili kopukluk durumunu 
kabullendiği görülmektedir. 

Müessese üretim miktarını piyasa ile Soma ve Çan termik santrallerinin kömür 
talebine göre programlamaktadır. Tuvönan üretim miktarı, 16,3 milyon ton-tuvönan/yıl 
olan Müessese üretim kapasitenin %53'ü düzeyinde 8,6 milyon ton olarak programlanmış 
ve programın %2 altında 8,5 milyon ton tuvönan kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. 2006 
yılında, kurumca üretilen satılabilir bazda linyit üretiminin %25'i oranında 6.911.886 ton 
satılabilir üretim gerçekleştirilmiş, bunun 25.585 tonu iç tüketime verilmiş, bakiyesi 
6.886.301 ton kömür satışa sunulmuştur. Müessese üretimi dışında rodövans, rüçhan hakkı 
ve doğrudan alımlarla müessese dışı üretimden gelen 4.649.764 ton tuvenan kömürden 
3.020.143 ton satılabilir kömür elde edilmiş, 340 ton iç tüketim düştükten sonra 3.019.803 
ton kömür ve 626.079 ton devir stok ile birlikte 10.532.183 ton satılık kömürden satışı 
gerçekleştirilen 9.275.089 ton kömürün %64'ü oranında 5.900.377 tonunu toplam kurulu 
gücü 1.354 MW olan Soma ve Çan Termik Santrallerine, %30'u oranında 2.828.166 
tonunu sanayiye ve %6'sı oranında 546.546 tonunu ise teshine satılan kömürler 
oluşturmaktadır. 

2006 yılı faaliyet döneminde 9,3 milyon ton kömür satışından 578,5 milyon YTL 
net satış hasılatı sağlanmış, toplam satış maliyetlerinin 486 milyon YTL gerçekleşmesi 
sonucunda 92,5 milyon YTL brüt satış kârı elde edilmiş, faaliyet giderlerinin azalması ve 
rodövans gelirlerindeki artışın da etkisiyle, Müessese, önceki dönemi 4,9 milyon YTL 
zararla kapatırken, 2006 faaliyet dönemini 12,2 milyon YTL kârla kapatmıştır. 

Müessesenin geleceğini ilgilendiren en önemli sorun yer altı/yer üstü üretim 
dengesinin rezervlere orantılı bir şekilde kurulamamasıdır. Soma havzasına ait kömür 
varlığının %65'inin yer altı, %35'inin açık işletme yöntemleriyle işletilebilir olmasına 
karşılık tuvenan üretimin %2'si yer altı, %98'i ise açık işletme yöntemleriyle 
yapılmaktadır. Rodövans karşılığı işletmeye verilen 3 sahada yeraltından yapılan üretim 
dikkate alındığında ise toplam rezerv azalışının %39'u yer altı, %61'i açık ocak 
rezervlerinden olmuştur. Bu üretim temposu ile açık ocaklardaki rezerv 23 yıl, daha 
kaliteli kömür rezervine sahip Soma merkez-Eynez kesimindeki açık ocak rezervi ise 13 
yıl sonra tükeneceğinden müessese tamamen yeraltından üretim yapmak zorunda 
kalacaktır. Bu durumda yer altı üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılarak açık 
ocak/yer altı üretim dengesinin oluşturulması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda 
Eynez sahasının güney kesiminde ve Deniş sektöründe yapılacak ihalelerle yer altı 
rezervinin tüketilme hızının artırılması mümkün olacaktır. 

Rodövans uygulamaları ile ilgili olarak; İmbat firması ile imzalanan 08.09.2004 
tarihli, Soma Kömür İşletmeleri firması ile imzalanan 08.09.2005 tarihli sözleşmelerin 
ilgili maddeleri uyarınca kullanılan rüçhan hakkı uygulaması ile, Uyar Madencilik firması 
ile imzalanan 17.12.2003 tarihli sözleşmede yapılan değişiklikle düzenlenen 28.12.2005 
tarihli ek protokol hükümleri çerçevesinde getirilen kömür alımı uygulaması sonucunda 
ilgili firmalardan alınan düşük kaliteli kömürlerin ağırlıklı olarak termik santral talebine 
yönelik değerlendirilmesi sonucu müessesenin kendi üretiminden termik santrale verdiği 
kömür miktan azalmış, bu firmalardan alınan kömürlerden termik santrale 1.005.000 ton 
ilk programa, 1.513.047 ton revize programa karşılık 1.526.680 ton kömür sevk edilmiştir. 
Bunun sonucu olarak da müessese kendi ürettiği kömürleri pazarlama sıkıntısı 
yaşadığından üretimini program hedeflerinin altında tutmak durumunda kalmıştır. 
Müessese kendi işlettiği açık ocaklardan santral ihtiyacı kömürü karşılayabilir iken ve 
üstelik termik santral talebinde son yıllarda düşüş yaşanırken, kendi üretim kapasitesini 
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daraltma pahasına üçüncü şahıslarca işletilen sahalardan zorunluluk olmaksızın, rüçhan 
hakkı kullanarak ve bir firma ile imzalanan sözleşmede değişiklik yaparak, bazen termik 
santrale bile satılmasında güçlük yaşanan kömürleri almak durumunda kalmaktadır. 

4- TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ 
MÜESSESESİ 

Batı Anadolu'daki Değirmisaz, Tunçbilek ve Soma linyit ocaklarının işletilmesi 
amacıyla 1.1.1940 tarihinde Etibank'a bağlı olarak kurulan Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) 
Müessesesi, 15.9.1957 tarihinde 6974 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri 
(TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Başlangıçta Balıkesir'de bulunan 
müessese merkezi 7.7.1941 tarihinde Tavşanlı'ya nakledilmiştir. 

Kütahya il sınırlan içinde bulunan Seyitömer linyit havzası ise müessesenin bir 
üretim bölgesi olarak 1.6.1960 tarihinde işletmeye açılmış, 1966 senesinde rezervi tükenen 
Değirmisaz Linyitleri İşletmesi kapatılmış, Soma Linyitleri İşletmesi ise 1978 yılında 
kurulan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesine devredilmiştir. 

1990 yılına kadar Tunçbilek ve Seyitömer olmak üzere iki bölgesi bulunan GLİ 
Müessesesi, TKİ Yönetim Kurulu'nun 3.5.1990 tarih ve 3330/227 sayılı kararı ile 
1.7.1990 tarihinde Seyitömer bölgesinin ayn bir müessese "SLİ" olarak hükmi şahsiyet 
kazanması nedeniyle sadece Tunçbilek havzasında faaliyetlerini sürdürmüştür. 

TKİ Yönetim Kurulu'nun 28.8.1995 tarih ve 3501/314 sayılı karan ile GLİ 
Müessesesi, 1.9.1995 tarihinden geçerli olmak üzere TKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
Bölge Müdürlüğü'ne, son olarak da 24.6.2003 tarih 20/172 sayılı ve 12.2.2004 tarih 2/139 
sayılı kararları ile de 1.4.2004 tarihi itibanyla tekrar Müessese statüsüne dönüştürülmüş; 
Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'ne 
bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. 

Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi'nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.3.2004 tarih-6006 sayılı nüshasında yayınlanmış ve 
müessese 1.4.2004 tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Müessese merkezi Kütahya iline 45 km uzaklıktaki Tavşanlı ilçesinde; Ilgın 
Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nün merkezi ise Konya iline 60 km uzaklıktaki Ilgın 
ilçesindedir. 

Tunçbilek havzasında müessese merkezine ait sahalarda alt ısıl değeri (AID) 2100 
- 2560 kcal/kg olan 305 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile 429 MW 
gücündeki Tunçbilek Termik Santralına yakıt temin edilmekte; ayrıca sanayi ve ısınma 
sektörünün talebi karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 5,5 milyon tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "ekskavatör - kamyon - dragline" yönteminin uygulandığı 
açık ocak ile tam mekanize üretim sisteminin uygulandığı yeraltı ocaklarında üretim 
yapılmaktadır. 

Müessese müdürlüğünde 1.300 ton/h kapasiteli iki lavvar, 130 ton/h kapasiteli 
torbalama tesisi mevcuttur. 

• Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü: 

İşletme müdürlüğüne ait sahada alt ısıl değeri (AID) 2180 kcal/kg olan 17 milyon 
ton rezerv bulunmaktadır. Üretilen kömür ile sanayi ve ısınma sektörünün talebi 
karşılanmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 610 bin tondur. 

Dekapaj çalışmalarında "yükleyici - kamyon" yönteminin uygulandığı açık ocaktan üretim 
yapılmaktadır. 

İşletme müdürlüğünde 30 ton/h kapasiteli torbalama tesisi mevcuttur. Müessesenin 
genel durumuna ait verilerin seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır. 
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Ölçü 
01.04-

Son iki Artış veya 
T o p l u Bilgiler Ölçü 

31 .12 .2004* 
2005 2006 yıl 

farkı 
azalış 

% 

Sermaye Bin YTL 42 .000 42 .000 122.000 80.000 190 

Ödenmiş sermaye Bin YTL 42 .000 42 .000 122.000 80.000 190 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı Bin YTL 1.735 1.735 1.735 -
Öz kaynaklar Bin YTL 20.916 46 .975 46 .975 -
Yabancı kaynaklar Bin YTL 81.602 217 .770 157.599 60.171 (28) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) Bin YTL - 11.252 - (11.252) (100) 

Finansman giderleri Bin YTL 148 140 31 (109) (78) 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 134.158 136.009 143.478 7.469 5 

Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin YTL 97.559 102.118 107.101 4.983 5 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 7.160 2.624 8.652 6.028 230 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 111 34 53 19 56 

Tüm alım tutan Bin YTL 36.929 50.252 52 .214 1.962 4 

Üretim miktan (tüvönan) Bin ton 4 .414 5.425 6.047 622 11 

Üretim miktan (satılabilir) Bin ton 3.312 3.747 3.728 (19) (D 
Tüm üretim tutan (üretim maliyeti) Bin YTL 181.537 212.489 240 .118 27 .629 13 

Üretim birim maliyeti Bin YTL/s.bilir-ton 54,80 56,71 64,41 7,7 13 

Üretim verimliliği (İşletme-B) ton/yevmiye 5,0 5,0 3,0 (2) (40) 

Satış miktan Bin ton 3.337 3.629 3.704 75 2 

Net satış tutan Bin YTL 216.202 253.583 295 .184 41.601 16 

Stoklar: 

- tik madde v e malzeme Bin YTL 14.382 18.571 19.718 1.147 6 

- Yan mamuller Bin YTL - - - - -

- Mamuller Bin YTL 430 4.672 41 4.631 (99) 

- Ticari mallar Bin YTL - - - -
- Diğer stoklar Bin YTL 858 28 31 3 11 

Memur (Ortalama) Kişi 27 23 18 (5) (22) 

Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 387 378 394 16 4 

İşçi (Ortalama) Kişi 3 .397 3.166 2.830 (336) (11) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 123.322 158.576 136.484 (22 .982) (14) 

Cari yıla ilişkin: 

- Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 4 7 2 650 521 (129) (20) 

- Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.514 2.356 2.552 196 8 

- Sözleşmeli ler için yapılan giderler Bin YTL 6.426 8.890 9.997 1.107 12 

- Sözleşmeli başına aylık ortalama gider YTL 1.510 2.054 2.142 88 4 

- İşçiler için yapılan tüm giderler Bin YTL 88.161 121.827 111.913 (9 .914) (8) 

- İşçi başına aylık ortalama gider YTL 2.886 3.912 3.287 (625) (16) 

Dönemine ilişkin kurumlar vergisi Bin YTL 156 -
Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 18.994 11.264 13.573 2.309 20 

GSYİh" ya katkı (üretici fiyatlanyla) Bin YTL 219.406 276.043 263 .598 (12 .445) (5) 

GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 227 .620 278.617 277.171 (1 .446) (D 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlanyla) Bin YTL 227 .474 278.617 277 .140 (1 .477) (D 
Faaliyet karlılığı (Öz kaynak yönünden) % 6,5 - - - -
Zararlılık % 6,0 - 31,7 31,7 -
Faaliyet kan veya zararı Bin YTL 1.367 (6.942) (9 .469) (2 .527) (36) 

Dönem zararı Bin YTL 22.662 32.168 21 .772 10.396 32 

Bilanço zaran Bin YTL 22.818 54.987 76 .759 (21 .772) (40) 

* 2004 yılı rakamları YTL'ye çevrilmiştir. 

Müessese merkez birimleri tarafından Kütahya ili dahilinde Tunçbilek üretim 
sahasında; Konya ili Ilgın - Gölyaka üretim sahasında ise Ilgın Linyitleri İşletmesince 
üretilen linyit ile sanayi ve ısınma sektörünün kömür talebinin yanı sıra toplam 365 MW 
gücündeki Tunçbilek Termik Santrah'nın yakıt ihtiyacı karşılanmaktadır. 
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2006 yılı çalışma döneminde tuvönan bazda 5,9 milyon ton, satılabilir bazda 4,3 
milyon ton düzeyindeki üretim programına karşılık; 6,0 milyon ton tuvönan üretiminden 
çeşitli nev'ilerde 3,7 milyon ton satılabilir kömür elde edilmiş; bu üretimin % 95'i 
müessese merkez ocaklanndan, geriye kalan % 5'i de Ilgın Linyitleri İşletmesine bağlı 
ocaklardan sağlanmıştır. Öte yandan tuvönan üretimin 383,8 bin tonu, satılabilir üretimin 
ise 272,9 bin tonu yüklenici tarafından Tunçbilek yeraltı ocaklarından gerçekleştirilmiştir. 

Müesseseye tahsis edilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan tamamı 
ödenmiş esas sermaye tutarı ise 122 milyon YTL'dir. 2006 yılı verilerine göre varlıkların 
% 23'ünün öz kaynaklarla, % 77'sinin de yabancı kaynaklarla finanse edildiği; bu 
çerçevede müessesenin dengeli bir mali yapı göstermediği, önceki dönemlerden bu yana 
mali yapı üzerindeki yabancı kaynak baskısının devam ettiği görülmüştür. 

Müessesenin faaliyetlerine başladığı 2004 yılından bu yana tahakkuk etmiş dönem 
zararları, öz kaynakların yanı sıra net işletme sermayesini de sürekli tükettiğinden 
müessese, finansman politikası açısından tamamen genel müdürlüğün desteğine bağımlı 
hale gelmiş durumdadır. Müessesenin fınansal yapısındaki bu bozukluk kronikleşme 
eğilimi gösteren zararlardan kaynaklanmaktadır. En önemlisi öz kaynakların ve net 
işletme sermayesinin zarar nedeniyle sürekli tükenmesi ise müesseseyi genel müdürlükten 
sağladığı yeni kaynakları tekrar zarar nedeniyle kaybedilmesi kısır döngüsüne sokmuş 
bulunmaktadır. 

Tunçbilek havzasına ait kömür rezervinin %85'inin yer altı işletme yöntemiyle 
%15'inin ise açık işletme yöntemiyle işletilebilir olmasına karşılık; 2006 yılında yapılan 
kömür üretiminin sadece %18'i yer altı işletme yöntemiyle, %82'si ise açık işletme 
yöntemiyle yapılmıştır. Bu üretim temposu ile açık işletme yöntemiyle işletilecek rezerv 
9-10 yıl sonra tükeneceğinden, müessese tamamen yeraltından üretim yapmak zorunda 
kalacaktır. Bu durumda bir taraftan açık ocak üretim kapasitesinin kademeli olarak 
azaltılması, diğer taraftan yer altı üretim kapasitesinin artırılması zorunluluk arz 
etmektedir. Bu kapsamda, müessese imkanlarıyla sürdürülen Ömerler-A mekanize işletme 
projesi kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların ivedilikle yapılması gerekmektedir. 

Yer altı klasik yöntemlerle üretim yapılan ve maliyetlerdeki artış ve işçi 
sayısındaki azalma dikkate alınarak; terk edilen Tunçbilek ve Büyükdüz rezerv sahasında 
yapılan ihale ile özel sektör marifetiyle üretim çalışmalarına başlanılmış olup, mevcut 
rezervin 2017 yılında tükeneceği bilinmektedir. Bu uygulamanın başarılı olması halinde 
yine yer altı klasik işletme yöntemleriyle üretim yapılabilecek 42 numaralı pano ve 
İğdekuzu rezervlerinin de benzer şekilde ihale edilmesi, diğer yandan 10 yıl içinde 
Ömerler-B ve derin saha rezervlerinin de ihale suretiyle değerlendirilmesi hususları 
müessesenin en önemli gündemini oluşturmalıdır. 

Açık ocaklarda 2006 yılında programlanan dekapaj miktarının % 71'i oranında 
76,9 milyon m 3 dekapaj yapılmış olup, halen 27 milyon m 3 dekapaj açığı bulunmaktadır. 
Yıllık üretim programlarının gerçekleştirilebilmesi için bu açığın süratle kapatılması 
rezervlere erişim ve arz güvenliği açısından önem taşımaktadır. 

B - iştirakler 

233 sayılı KHK'nin 27 nci maddesine göre Teşebbüslerin bir anonim şirkete 
iştiraki ilgili teşebbüsün önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yapılmaktadır. 
Bir anonim şirkete iştirak için teşebbüsün şirket sermayesine katılma payının en az % 15 
olması gerekir ve bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 15'den aşağı 
düşürülemez. Teşebbüs iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşebbüse aittir. 
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Teşebbüse ait iştiraklerin yönetim kurullarında teşebbüsü temsilen her % 15 hisse 
için en az bir üye bulundurulur. Teşebbüs temsilcileri, teşebbüsün kendi mensupları 
arasından ve imkan dahilinde iştirakin bulunduğu yere yakın teşebbüs birimi içinden veya 
dışardan teşebbüs yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. 

Teşebbüs temsilcileri, yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri 
ve mali durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre teşebbüse bilgi vermekle 
yükümlüdürler. Teşebbüs, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün 
haklara sahiptir. 

Yukarıda özetle bahsolunan mevzuat hükümleri çerçevesinde 2006 yılına ilişkin 
olarak TKİ'nin iki anonim şirkette iştiraki bulunmaktadır. 

Kömür cevheri aramak, bulmak ve bu mevzu ile ilgili sair işlerle uğraşmak 
amacıyla 1957 yılında Ankara'da kurulmuş bulunan Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin (KİAŞ) 
tamamı ödenmiş 400 milyar liralık esas sermayesine TKİ'nin 2004 yıl sonu itibariyle 
% 38 oranında iştiraki bulunmaktadır. Ayrıca şirketin % 10 oranındaki sermayesi 
özelleştirme kapsamındaki Türkşeker'e, % 2,78' i de Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye 
ait olup, böylece şirket sermayesinin % 50,78'i kamuya ait iken, Kütahya Şeker 
Fabrikaları A.Ş.'deki kamu hissesinin 30.09.2004 tarih ve 2004/93 sayılı Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Karan çerçevesinde 08.10.2004 tarihinde düzenlenen hisse satış 
sözleşmesi ile alıcıya devredilmesi sonucu şirketteki kamu payı oranı % 48'e düşmüştür. 

Öte yandan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 
sayılı karan ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker)'in özelleştirme kapsamına 
alınmasının ardından Türkşeker'in iştiraklerinden olan Kömür İşletmeleri A.Ş. (KİAŞ) 
sermayesindeki % 10 ve Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. (Yeni Çeltek) 
sermayesindeki % 16 oranındaki Türkşeker iştirak hisselerinin de ÖYK'nın 27.06.2003 
tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı; 

Ancak, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE)'na ait KİAŞ 
sermayesinde bulunan % 10 oranında ve 40 milyar liralık hisse ile Yeni Çeltek 
sermayesinde bulunan % 16 oranında 8,8 milyar liralık İDARE hisselerinin; ÖYK'nın 
26.12.2005 tarih ve 2005/148 sayılı kararı uyarınca 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(i) bendi çerçevesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na bütün hak ve borçları ile 
birlikte 29.12.2005 tarihinde bilabedel devredildiği; 

Buna göre TKİ'nin KİAŞ'taki iştirak hissesinin 2005 yılında % 48 oranına 
yükseldiği, ayrıca Yeni Çeltek sermayesine de % 16 oranında iştirak tesis edildiği 
anlaşılmıştır. 

KİAŞ'm halen kendisine bağlı Gediz, Mihallıcık, Ermenek, Mancılık İşletmeleri 
ve aynca TKİ'ye ait açık sahalarda rodövans karşılığı kömür üretim faaliyetlerinin yanı 
sıra Eskikışla Kaya Tuzu Ocağında da tuz üretimi ve pazarlaması yaptığı anlaşılmıştır. 

KİAŞ'ın 2006 yılı faaliyetleri 2.305.075 YTL dönem zararı ile kapanmış; Yeni 
Çeltek A.Ş.'nin 2006 yılı faaliyet sonucu ise 970.482 YTL dönem kârı ile neticelenmiş 
olup, dağıtılabilir kârdan TKİ'ye isabet eden 49.992 YTL'lik temettü gelirinin 2007 yılı 
içinde tahsil edildiği anlaşılmıştır. 
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VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sırasında uygun görüldüğü üzere; 

Giderek bozulan kaynak yapısı nedeniyle TKİ tarafından üstlenilen ilave fınansal 
yüklerin, yıllardan bu yana kaynak yaratan kârlı Kurum yapısına ve dönem sonuçlarına 
olumsuz yansımaları dikkate alınarak; 

-Termik santrallere verilen kömürlerin satış fiyatlarında % 10 oranında indirime 
gidildiği 2004 yılından bu yana fiyat ayarlaması yapılmadığından, son dönemlerde 
maliyetlerin altında seyreden fiyat politikasının gözden geçirilmesi, 

-EÜAŞ ile Soma, Kemerköy ve Yeniköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.'lerinden 
tahakkuk eden ticari alacakların birikime meydan verilmeden zamanında tahsil edilmesi, 

-2007/11622 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları uyannca muhtaç ailelere sosyal 
yardım amaçlı bedelsiz dağıtılmak üzere ilgili valiliklere gönderilen kömürlerin üretim ve 
dağıtım faaliyetlerinde ortaya çıkan nakit açıklannın karşılanmasını teminen üçer aylık 
dönemler halinde ve yeterli tutarlarda TKİ'ye avans şeklinde ödeme yapılması hususunda 
Hazine Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması. 

2- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı bilançosu ve 
27.873.081,28 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Seyitömer Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 17.767.983,45 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Güney Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 39.035.006,92 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 12.203.412,04 Yeni Türk Lirası dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Garp Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 21.772.670,40 Yeni Türk Lirası dönem zararı ile 
kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
2006 Yılı (Füzyon) Bilançosu 

Öncek i d ö n e m Cari d ö n e m 

Akt i f (Varl ıklar) Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 

Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - Dönen varl ıklar 

A- Hazır değerler 1.278.980,51 4 .059 .473 ,18 

B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 129.684.533,96 220 .773 .879 ,42 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirlcri(-) 

3 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 359 .315 .166 ,49 479 .255 .359 ,06 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 3 .666,54 2.478,01 

E- Stoklar 830.612,48 111.639,44 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2- Verilen sipariş avansları 15.704,69 327 .440 ,76 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 

G- Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahakkukları 652.377,31 661.315,74 

H- Diğer dönen varlıklar 13.404,26 1.869.610,20 

Dönen varl ık lar toplamı 491 .787 .113 ,16 707 .056 .239 ,79 

II - Duran varl ıklar 

A- Ticari alacaklar 154.813,21 97.108,83 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gclirleri(-) 

3- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 161.917.145,78 321 .510 .326 ,45 

1 - Bağlı menkul kıymetler 

2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

3- İştirakler 2 .493.145,78 2 .510.326,45 

4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 576.000,00 

5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 

6- Bağlı ortaklıklar 

7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 

8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 

9- Diğer mali duran varlıklar 160.000.000,00 319 .000 .000 ,00 

10- Diğer mali duran var. değ. düş. karşılığı (-) 

D- Maddi duran varlıklar 54 .705.309,80 54 .404 .434 ,13 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 67 .431 .255 ,48 68.146.319,31 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 12.751.831,93 13.781.391,18 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 25 .886,25 -
4- Verilen sipariş avansları - 39.506,00 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 159.353,54 185.765,21 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 478 .935 ,89 621 .904 ,78 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 319.582,35 436 .139 ,57 

3- Verilen sipariş avansları 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

3 - Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H- Diğer duran varlıklar 

Duran varl ıklar toplamı 216 .936 .622 ,33 376 .197 .634 ,62 

Akt i f ( v a r l ı k l a r ) toplamı 708.723.735,49 1.083.253.874,41 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
2006 Yılı (Füzyon) Bilançosu 

Öncek i d ö n e m Cari d ö n e m 
Pasif ( K a y n a k l a r ) 

Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 
Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
A - Mali borçlar 106.545.065,89 313 .073 .113 ,64 

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B - Ticari borçlar 134.831.305,31 209 .193 .182 ,80 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 12.477.015,08 314.390,85 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 48.293,31 26 .695 ,40 

E - Yıllara yaygın inşaat v e onanm hakedişleri 
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.502.439,27 994 .485 ,89 

G - Borç ve gider karşılıklan 3.707.036,51 1.799.159,31 

1 - Dönem kan vergi v e diğer yasal yük. karşılıklan 3 .911 .840,55 5 .714.207,96 

2- Dönem kannm peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 2 .393 .167 ,72 5 .714.207,96 

3- Kıdem tazminatı karşılıkları 972 .965 ,00 972 .965 ,00 

4 - Diğer borç ve gider karşılıklan 1.215.398,68 826.194,31 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 218 .010 ,03 14.784.427,38 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabancı kaynak lar toplamı 259 .329 .165 ,40 540 .185 .455 ,27 

II- Uzun vadeli yabanc ı kaynak lar 
A - Mali borçlar 93 .730,35 36 .556,82 

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 
E - Borç ve gider karşılıkları 2 .705.829,15 2 .708.607,83 

1- Kıdem tazminatı karşılıkları 2.665.880,71 2.665.880,71 

2 - Diğer borç ve gider karşılıklan 39 .948,44 42 .727 ,12 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynak lar toplamı 2 .799.559,50 2 .745.164,65 

Yabanc ı kaynaklar toplamı 262.128.724,90 542 .930 .619 ,92 

III- Özkaynak lar 
A - Ödenmiş sermaye 220 .522 .178 ,62 400 .539 .359 ,29 

1 - Sermaye 360 .000 .000 ,00 360 .000 .000 ,00 

2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 180.000.000,00 -
3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 40 .522 .178 ,62 40 .539 .359 ,29 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 
B - Sermaye yedekleri 48 .800 ,00 48 .800 ,00 

1- Hisse senetleri ihraç primleri 
2- Hisse senetleri iptal karları 

3- Diğer sermaye yedekleri 48 .800 ,00 

C - Kar yedekleri 217 .646 .131 ,49 117.576.221,88 

1- Yasal yedekler 173.503.218,37 95 .607.243,53 

2- Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 44 .142 .913 ,12 21.968.978,35 

4- Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 

E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F - Dönem net kan 8.377.900,48 22 .158.873,32 

Ö z k a y n a k l a r toplamı 446 .595 .010 ,59 540 .323 .254 ,49 

Pasif (kaynaklar) top lamı 708 .723 .735 ,49 1.083.253.874,41 

NAZIM HESAPLAR 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
2006 Yılı (Füzyon) Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Y T L 

Cari dönem 
Y T L 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

84.994.950,44 

84.994.950,44 
74.010.318,63 

94.188.572,97 

94.188.572,97 
78.318.659,50 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

10.984.631,81 15.869.913,47 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

1.282.942,68 5.427.314,16 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

9.701.689,13 10.442.599,31 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

11.378.903,35 
976.382,49 

4.373.629,37 

10.582.164,25 
944.102,15 

13.441.768,17 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

15.730.580,62 6.638.893,24 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

3.826.113,83 
7.266.953,42 

26.110.461,97 
4.876.273,93 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 

12.289.741,03 27.873.081,28 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 
3.911.840,55 5.714.207,96 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri (-) 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet karı 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar 
1 - Olağandışı gelir ve karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı 
K. - Dönem kan vergi ve diğer yasal 

Dönem net karı 8.377.900,48 22.158.873,32 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Bilançosu 

Akt i f (Varl ıklar) 

Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Akt i f (Varl ıklar) Ayrıntıs ı 

Y T L 

T ü m ü 

Y T L 

Ayrıntıs ı 

Y T L 

T ü m ü 

Y T L 

I - Dönen varl ıklar 
A- Hazır değerler 122.844,04 200 .812 ,15 

B- Menkul kıymetler -
1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 1.435.030,44 -
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri(-) 
3- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 928 .501 ,35 243 .122 ,99 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 6.483,69 42.637,31 

E- Stoklar 85.505.826,11 87 .294.170,03 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 14.862.087,42 14.862.087,42 

2- Verilen sipariş avansları 173.112,79 611 .123 ,35 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti - -
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 338 .164 ,82 317 .709 ,33 

H- Diğer dönen varlıklar 57 .237,04 1.796.322,28 

Dönen varl ıklar toplamı 88 .387 .603 ,80 89 .852.136,78 

II - Duran varl ıklar 
A- Ticari alacaklar 38 .372,76 43 .269 ,72 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri(-) 
3- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar -
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar - -
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3- İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 

8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 30 .702 .778 ,56 34 .232.799,58 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 60 .196 .191 ,73 62 .570 .658 ,23 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 29 .830.712,73 32 .967 .996 ,74 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 337.299,56 2 .140.138,09 

4- Verilen sipariş avansları - 2.490.000,00 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 947,71 947,71 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 6 .583,04 6.583,04 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 5.635,33 5.635,33 

3- Verilen sipariş avansları 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 9 .576.669,28 13.150.586,59 

1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 266.373.227,45 363 .585 .989 ,36 

2 - Birikmiş tükenme paylan (-) 256.878.691,11 350 .664 .365 ,32 

3- Verilen avanslar 82.132,94 228.962,55 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 1.627,91 1.195,70 

H- Diğer duran varlıklar - -
Duran varl ıklar toplamı 

Akt i f ( v a r l ı k l a r ) toplamı 

40 .320 .396 ,22 47 .428 .799 ,30 Duran varl ıklar toplamı 

Akt i f ( v a r l ı k l a r ) toplamı 128.708.000,02 137.280.936,08 
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2006 Yılı Bilançosu 
Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Pasif ( K a y n a k l a r ) Ayrıntıs ı 
Y T L 

T ü m ü 
Y T L 

Ayrıntıs ı 
Y T L 

T ü m ü 
Y T L 

I - Kısa vadeli yabanc ı kaynaklar 
A - Mali borçlar - -

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri 

(-) 
B - Ticari borçlar 

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri 

(-) 
B - Ticari borçlar 5.228.703,38 7 .080.967,07 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 12.172.983,00 31.948.285,61 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 115.368,11 108.128,20 

E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri - -

F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 4 .507.926,75 3 .490.123,92 

G - Borç ve gider karşılıklan 31 .159.251,90 28 .932 .434 ,87 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karşılıklan 6.931.267,11 -
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 4 .033 .408,72 -
3- Kıdem tazminatı karşılıklan 21 .424 .743 ,00 22 .389 .501 ,00 

4- Diğer borç v e gider karşılıklan 6.836.650,51 6 .542.933,87 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 2 .054.616,72 1.967.280,00 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar - -

Kısa vadeli yabanc ı kaynaklar toplamı 55 .238 .849 ,86 73 .527 .219 ,67 

II- Uzun vadeli yabanc ı kaynak lar 
A - Mali borçlar -

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri 
(-) 

B - Ticari borçlar 

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri 
(-) 

B - Ticari borçlar 4 .519,33 1.762,66 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar - -
1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar - -

E - Borç ve gider karşılıkları 2 .632.923,93 1.712.675,68 

1 - Kıdem tazminatı karşılıklan 2 .403.420,00 1.438.662,00 

2- Diğer borç ve gider karşılıklan 229 .503 ,93 274 .013 ,68 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - -
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - -
Uzun vadeli yabanc ı kaynaklar toplamı 2 .637.443,26 1.714.438,34 

Yabanc ı k a y n a k l a r toplamı ( I + II) 57 .876 .293,12 75.241.658,01 

III- Ö z k a y n a k l a r 

A - Ödenmiş sermaye 39 .143.070,24 54 .143 .070 ,24 

1 - Sermaye 38 .000 .000 ,00 53 .000 .000 ,00 

2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 1.143.070,24 1.143.070,24 

4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B - Sermaye yedekleri - -
1- Hisse senetleri ihraç primleri 

2- Hisse senetleri iptal karları 

3- Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 20 .542 .623 ,99 25 .664 .191 ,28 

1- Yasal yedekler 20 .542 .623 ,99 25 .664 .191 ,28 

2- Statü yedekleri 

3- Olağanüstü yedekler 

4 - Diğer kar yedekleri 

5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 

E - Geçmiş yıllar zararları (-) 

F - Dönem net kan veya zaran 11.146.012,67 (17 .767 .983 ,45) 

Ö z k a y n a k l a r top lamı 

Pasif (kaynaklar ) toplamı 

70 .831.706,90 62 .039 .278 ,07 Ö z k a y n a k l a r top lamı 

Pasif (kaynaklar ) toplamı 128.708.000,02 137.280.936,08 
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2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gel ir ve g iderler 
Önceki d ö n e m 

Y T L 
Cari d ö n e m 

Y T L 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

165.149.505,62 

165.149.505,62 

97.535.745,11 

175.305.508,51 

175.305.508,51 

154.189.685,76 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

67.613.760,51 21 .115.822,75 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

39 .105.838,76 35 .059 .044 ,79 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

28 .507 .921 ,75 (13 .943.222,04) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

1.455.425,26 

197.726,57 

727,93 

1.543.562,92 

268 .534 ,39 

1.658,78 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

29 .764.892,51 (12.669.852,29) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

388 .291,92 

12.075.904,65 

1.611.046,49 

6.709.177,65 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

18.077.279,78 (17.767.983,45) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 

6.931.267,11 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kârı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet kârı veya zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n kâr veya zarar 

1 - Olağandışı gelir ve kârlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m kârı veya zararı 

K - Dönem karı vergi v e diğer yasal 
yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net kârı veya zararı 11.146.012,67 (17 .767.983,45) 
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2005 2006 

Akt i f ( v a r l ı k l a r ) Ayrıntısı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 

Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - D Ö N E N VARLIKLAR 

A- Hazır değerler 581 .975 ,69 557.653,65 

B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıym.değcr düş. karş.(-) 

C- Ticari alacaklar 33.098.783,21 69.267.087,45 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 1.642.707,54 110.292,10 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 14.311.565,39 18.906.636,27 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inş. ve onarım maliyet. 

G- Gel. aylara ait gid.ve gelir tahakk. 292 .860 ,06 2 .553.574,04 

H- Diğer dönen varlıklar 40 .359,54 691.404,95 

D Ö N E N VARLIKLAR TOPLAMI 49.968.251,43 92 .086.648,46 

II - D U R A N VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 86.481,71 122.360,21 

1- Verilen depozito v e teminatlar 86.481,71 122.360,21 

B- Diğer alacaklar 

C- Mali duran varlıklar 

D- Maddi duran varlıklar 20 .662.348,55 22 .161.631,30 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 34 .365.285,06 38 ,766 .851 ,20 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 14.781.638,76 17.117.167,61 

3 - Yapılmakta olan yatırımlar 1.078.702,25 511.947,71 

4- Verilen sipariş avansları 0 ,00 0,00 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 90 .984,30 297.262,98 

1-Haklar 41 .000 ,00 42 .000 ,00 

2- Kuruluş ve örgütlenme giderleri 0,00 0,00 

3- Araştırma ve geliştirme giderleri 37.000,00 342 .828 ,73 

4 - D.maddi olmayan duran varlıklar 50 .023,30 62 .908 ,30 

5- Birikmiş Amortismanlar (-) 37 .039,00 150.474,05 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 26.986.810,71 40 .650.681,74 

1 - Arama Giderleri 845.299,07 2 .525.300,57 

2- Hazırlık v e Geliştirme Giderleri 157.955.793,23 263 .050 .093 ,09 

3 - Birikmiş tükenme paylan(-) 131.814.281,59 224 .924 .711 ,92 

G- Gel.yıllara ait gid.ve gelir tahakk. 2 .765.379,47 952.398,65 

1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2 .765.379,47 952.398,65 

H- Diğer duran varlıklar 0,00 0,00 

1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 0,00 

2- Birikmiş Amortismanlar (-) 0,00 

D U R A N V A R L I K L A R TOPLAMI 50.592.004,74 0,00 64.184.334,88 

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI 100.560.256,17 0,00 156.270.983,34 
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2 0 0 5 2006 
Pasif ( k a y n a k l a r ) Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrınt ıs ı T ü m ü 

Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali borçlar 

B - Ticari borçlar 2 .116.244,49 1.684.082,18 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 699 .665 ,52 25 .490.286,33 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 49 .925 ,49 67 .605,72 

E - Yıllara yaygın inşaat ve onanm hakedişleri 

F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 3 .211.810,44 4 .010.684,98 

1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar 2 .228.404,55 2.892.161,01 

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 972 .131 ,02 1.109.613,08 

3- Diğer yükümlülükler 11.274,87 8.910,89 

G - Borç ve gider karşılıklan 8.573.233,62 8.301.992,05 

1- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş. 11.915.983,13 7 .921.266,43 

2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 10.958.122,79 7 .526.515,90 

3- Kıdem tazminatı karşılığı 2 .620.000,00 2 .620 .000 ,00 

4- Maliyet gider karşılıkları 4 .538.221,35 4 .770 .287 ,12 

5- Diğer borç ve gider karşılıkları 457 .151 ,93 516 .954 ,40 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklan 2.448.451,57 1.730.187,27 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 0,00 

KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R TOPLAMI 17.099.331,13 41 .284.838,53 

II- U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali borçlar 

B - Ticari borçlar 0,00 0,00 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 

D - Alınan avanslar 

E - Borç ve gider karşılıklan 20.741.663,05 21.198.814,98 

1- Kıdem tazminatı karşılıktan 19.898.574,28 19.898.574,28 

2- Diğer borç ve gider karşılıkları 843.088,77 1.300.240,70 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları 

G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R TOPLAMI 20.741.663,05 21.198.814,98 

Y A B A N C I K A Y N A K L A R TOPLAMI (I+II) 37 .840.994,18 62.483.653,51 

III- ÖZ K A Y N A K L A R 

A - Ödenmiş sermaye 23.949.838,50 36 .949.838,50 

1 - Sermaye 23 .000 .000 ,00 36 .949 .838 ,50 

2 - Ödenmemiş sermaye ( - ) 0,00 0,00 

3- Sermaye düzeltmesi olumlu farktan 949 .838 ,50 0,00 

B - Sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 15.406.563,84 25.723.750,84 

D - Geçmiş yıllar karlan 

E - Geçmiş yıllar zararları (-) 0 ,00 

F - Dönem Net Karı 23 .362.859,65 31 .113.740,49 

Ö Z K A Y N A K L A R TOPLAMI 62.719.261,99 93 .787.329,83 

PASİF ( K A Y N A K L A R ) TOPLAMI 100.560.256,17 156.270.983,34 
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2006 yılı Gelir Tablosu 

G e l i r v e g i d e r l e r 
Önceki d ö n e m 

Y T L 
Cari d ö n e m 

Y T L 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider vc zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

200.501.472,38 

200.501.472,38 

126.038.006,58 

32 .403.453,45 

1.350.615,69 

180.344,28 

2 .014,74 

1.652.358,35 

9.601.784,59 

74 .463 .465 ,80 

42 .060 .012 ,35 

43 .228 .269 ,02 

263 .560 .348 ,49 

263 .560 .348 ,49 

185.871.785,89 

35 .255.482,40 

1.690.385,47 

181.234,83 

1.772,38 

1.008.098,17 

5.913.549,71 

77 .688 .562 ,60 

42 .433 .080 ,20 

43 .940 .458 ,46 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider vc zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

35 .278.842,78 39 .035 .006 ,92 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider vc zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 

11.915.983,13 7.921.266,43 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış kan 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet kan 

F - Diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 
gider vc zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı 

K - Dönem kan vergi ve diğer yasal 
yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net kan 23.362.859,65 31 .113 .740 ,49 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Bilançosu 
2005 2006 

Aktir (Varlıklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I - DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır değerler 1.049.351,30 2.002.560,72 

B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 115.348.536,51 65.304.209,55 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli Ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 233.042,28 1.772.921,36 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli Diğer Alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 57.930.147,16 93.671.631,93 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

ti- Gel. aylara ait gid. ve gel. Tahak. 1.984.228,77 2.240.443,02 

H- Diğer dönen varlıklar 3.318.799,92 13.752.531,05 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 179.864.105,94 178.744.297,63 

II - DURAN VARLIKLAR 

A- Ticari alacaklar 281.600,67 325.997,39 

1 - Verilen Depozito vc teminatlar 281.600,67 325.997,39 

B- Diğer alacaklar 

C- Mali duran varlıklar 

D- Maddi duran varlıklar 54.815.794.62 61.041.790,67 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 125.824.111,02 134.954.172,25 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 74.923.230,68 83.071.690,00 

3- Yapılmakta olan yatınmlar 2.431.726,12 5.839.308,42 

4- Verilen sipariş avansları 1.483.188,16 3.320.000,00 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 1.310,09 1.310,09 

1-Haklar 1.211,39 1.211,39 

2- Kuruluş ve örgütlenme giderleri 0,01 0,01 

3- Diğer Maddi olmayan duran varlıklar 10.875,49 10.875,49 

4- Birikmiş Amortismanlar (-) 10.776,80 10.776,80 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 137.836.851,00 333.667.692,15 

1 - Arama Giderleri 2.605.714,92 3.256.737,32 

2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 1.253.565.015,96 1.678.540.085,15 

3- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 73.158,54 747.959,30 

4- Birikmiş tükenme paylan(-) 1.118.582.636,52 1.348.877.089,62 

5- Verilen avanslar 175.598,10 

G- Gel. Yıll. ait gid. ve gelir tahak. 3.290.994,99 2.960.299,49 

1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 

H- Diğer duran varlıklar -
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 51,72 

2- Birikmiş Amortismanlar (-) 51,72 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 196.226.55137 397.997.089,79 

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 376.090.657,31 576.741.387,42 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Bilançosu 
2005 2006 

Pasif ( k a y n a k l a r ) Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 

Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - KISA VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali borçlar 

B - Ticari borçlar 4 .325.075,59 7 .952.020,14 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 226 .531 .210 ,13 347 .535 .070 ,76 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 13.036.739,31 31 .660.234,82 

E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri 

F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 6 .038.072,16 5.422.778,35 

l- Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.721.737,71 3 .120.838,80 

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2 .314.618,89 2 .301.449,55 

G - Borç ve gider karşılıklan 35.682.355,71 36 .025.778,60 

1- Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. karş. 1.258.834,56 2 .500.580,10 

2- Dönem kannın peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 54.468,91 26 .205,98 

3 - Kıdem tazminatı karşılığı 23 .676.309,74 23 .676.309,74 

4 - Maliyet gider karşılıklan 10.549.518,98 9 .598.841,10 

5- Diğer borç ve gider karşılıktan 252.161,34 276 .253 ,64 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 6 .859.933,18 3 .576.857,26 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R T O P L A M I 292.473.386,08 432.172.739,93 
II- U Z U N VADELİ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - Mali borçlar 

B - Ticari borçlar 5.929,78 2.312,76 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 

D - Alınan avanslar 

E - Borç ve gider karşılıktan 28 .717 .041 ,79 28 .969.203,13 

l - Kıdem tazminatı karşılıktan 27.872.036,07 27 .872.036,07 

2- Diğer borç ve gider karşılıklan 845.005,72 1.097.167,06 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 

G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R T O P L A M I 28.722.971,57 28.971.515,89 

Y A B A N C I K A Y N A K L A R T O P L A M I (I+II) 321.196.357,65 461.144.255,82 
III- ÖZ K A Y N A K L A R 

A - Ödenmiş sermaye 59 .353 .360 ,46 110.353.360,46 

1 - Sermaye 57.000.000,00 108.000.000,00 

2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 2 .353.360,46 2 .353.360,46 

B - Sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 

D - Geçmiş yıllar kârlan 1.699.815,84 1.699.815,84 

E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 6 .158.876,64 

F - Dönem Net Kan 6.158.876,64 9 .702.831,94 

Ö Z K A Y N A K L A R TOPLAMI 54.894.299,66 115.597.131,60 

PASİF ( K A Y N A K L A R ) TOPLAMI 376.090.657,31 576 .741 .387,42 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

G e l i r v e g i d e r l e r 
Ö n c e k i d ö n e m C a r i d ö n e m 

G e l i r v e g i d e r l e r YTL YTL 

A - Brüt satışlar 499.947.206,13 578.535.516,68 
B - Satış indirimleri ( - ) 
C - Net satışlar 499.947.206,13 578.535.516,68 
D - Satışların maliyeti ( - ) 413.166.636,54 486.004.407,48 

Brüt satış karı 86.780.569,59 92.531.109,20 
E - Faaliyet giderleri ( - ) 93.362.733,60 92.345.835,86 

Faaliyet karı (6.582.164,01) 185.273,34 
F - Diğer faaliyetlerden olağan 12.131.045,52 26.064.148,12 

gelir ve karlar 
12.131.045,52 26.064.148,12 

G - Diğer faaliyetlerden olağan 437.292,46 555.212,51 
gider ve zararlar (-) 

437.292,46 555.212,51 

H - Finansman giderleri (-) 84.255,65 2.176,45 
Olağan kar 5.027.333,40 25.692.032,50 

I- Olağandışı gelir ve karlar 9.563.106,59 4.242.361,92 
J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 19.490.482,07 17.730.982,38 

Dönem karı (4.900.042,08) 12.203.412,04 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 1.258.834,56 2.500.580,10 
Dönem net karı (6.158.876,64) 9.702.831,94 

- 1253 -



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Bilançosu 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (Varlıklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
YTL YTL YTL YTL 

I - Dönen varlıklar 
A- Hazır değerler 1.060.638,15 1.072.309,64 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 68.302.822,91 14.813.973,03 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gclirleri(-) 
3 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 393.132,67 393 .132 ,67 

D- Diğer alacaklar 355 .522 ,10 298.396,11 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2 - Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 23 .270 .856 ,03 24 .103 .744 ,36 

1- Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 
2 - Verilen sipariş avanslan 1.755,79 1.334,16 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti - -
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 325.844,81 357.629,04 

H- Diğer dönen varlıklar 209 .404 ,99 1.500.645,62 
Dönen varlıklar toplamı 93.525.088,99 42.146.697,80 

II - Duran varlıklar 
A- Ticari alacaklar 180.767,02 186.709,02 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2 - Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri(-) 
3 - Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2 - Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 
1 - Bağlı menkul kıymetler 
2 - Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3 - İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran var. değ. düş. karşılığı (-) 
D - Maddi duran varlıklar 33 .891 .812 ,58 36 .376.766,22 

1- Maddi duran varlıklar (brüt) 134.763.306,84 139.739.402,55 
2 - Birikmiş amortismanlar (-) 102.117.578,90 107.101.101,54 
3 - Yapılmakta olan yatırımlar 187.930,35 2 .903.219,75 
4- Verilen sipariş avanslan 1.058.154,29 835.245,46 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 2,00 2,00 
1 - Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2 - Birikmiş amortismanlar (-) 
3 - Verilen sipariş avanslan 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 78.871.889,44 131.617.408,36 

1- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 79.115.488,44 132.112.773,36 
2 - Birikmiş tükenme paylan (-) 243 .599 ,00 495 .365 ,00 
3 - Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuktan 48 .000 ,00 48 .000 ,00 
H- Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 112.992.471,04 168.228.885,60 
Aktif (varlıklar ) toplamı 206.517.560,03 210.375.583,40 

- 1254 -



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Bilançosu 

Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Pasif ( K a y n a k l a r ) 
Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 

Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar 
A - Mali borçlar - -

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B - Ticari borçlar 3 .204.699,42 6 .049.290,06 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar 135.860.880,69 79 .693.221,74 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar 4 .866.959,74 4 .313.449,83 

E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri - -
F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 6 .353.818,78 6.090.036,31 

G - Borç ve gider karşılıkları 17.634.117,59 18.922.125,91 

1- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları 
2- Dönem karının peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 
3- Kıdem tazminatı karşılıklan 8.275.000,11 9 .550.000,00 

4- Diğer borç ve gider karşılıkları 9 .359.117,48 9.372.125,91 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 3 .957.120,12 3 .668.557,42 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar - -

Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar toplamı 171.877.596,34 118.736.681,27 

II- U z u n vadeli yabanc ı k a y n a k l a r 
A - Mali borçlar - -

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 
B - Ticari borçlar 83.281,24 32 .481,40 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 
C - Diğer borçlar - -

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D - Alınan avanslar - -

E - Borç ve gider karşılıklan 45 .808 .952 ,66 44 .631 .361 ,34 

1- Kıdem tazminatı karşılıklan 45 .701 .823 ,00 44 .426 .823 ,00 

2- Diğer borç ve gider karşılıkları 107.129,66 204 .538 ,34 

F - Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - -
G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - -

U z u n vadeli yabancı k a y n a k l a r toplamı 45 .892 .233 ,90 44 .663 .842 ,74 

Y a b a n c ı kaynaklar toplamı 217 .769 .830 ,24 163.400.524,01 

III- Ö z k a y n a k l a r 
A - Ödenmiş sermaye 43 .734 .500 ,00 123.734.500,00 

1 - Sermaye 42 .000 .000 ,00 122.000.000,00 

2 - Ödenmemiş sermaye ( - ) - -
3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 1.734.500,00 1.734.500,00 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 
B - Sermaye yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 
2- Hisse senetleri iptal karları 
3 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 
1 - Yasal yedekler 
2 - Statü yedekleri 
3 - Olağanüstü yedekler 
4 - Diğer kar yedekleri 
5- Özel fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 
E - Geçmiş yıllar zararları (-) 22 .818 .458 ,08 54.986.770,21 

F - Dönem net zaran (-) 32 .168 .312 ,13 21 .772 .670 ,40 

Ö z k a y n a k l a r toplamı (11 .252.270,21) 46 .975 .059 ,39 

Pasif (kaynaklar) toplamı 206 .517 .560 ,03 210.375.583,40 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gel ir ve giderler 
Önceki d ö n e m 

Y T L 
Cari d ö n e m 

Y T L 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

253.583.353,71 

253.583.353,71 

211.791.485,95 

295 .184 .406 ,79 

295 .184 .406 ,79 

241 .800 .153 ,36 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

41 .791 .867 ,76 53 .384 .253 ,43 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

48 .733 .890 ,12 62 .853 .490 ,12 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

(6 .942.022,36) (9 .469.236,69) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

1.142.406,18 

752.419,75 

140.214,52 

1.055.967,96 

601.535,98 

30 .564,74 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

(6 .692.250,45) (9 .045.369,45) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

1.961.402,99 

27 .437 .464 ,67 

1.282.376,30 

14.009.677,25 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

(32.168.312,13) (21 .772 .670 ,40) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri (-) 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti ( - ) 

Brüt satış karı 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faal iyet zararı 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H - Finansman giderleri (-) 

O l a ğ a n zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

D ö n e m zararı 
K - Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karşılığı (-) 

D ö n e m net zararı (32.168.312,13) (21 .772.670,40) 
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SAYI: 71 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE 

MÜESSESELERİNİN 2006 YILINA AİT HESAP VE İŞLEMLERİYLE 
İLGİLİ KİT KOMİSYONU DENETİMİ 

GİRİŞ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2006 yılma ait hesap 
ve işlemleri, 3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 
23'üncü Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 01/05/2008 tarihli 16'ncı birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri sırasında, 
Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kumlu Yıllık Denetim Raporu, 
Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile diğer belgeler ve 
görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme getirilen hususlar dikkate 
alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

Taşkömürü rezervi esas olarak Zonguldak havzasında toplanmış olup bu havza, 
Ereğli'den İnebolu'ya doğru 1 ve 2 no.lu sahalar olarak, 3.000 km 2'si denizde, 3.885 km 2 'si 
karada olmak üzere toplam 6.885 km2'lik bir alanı kapsamaktadır. Bölgedeki taşkömürü, 
Uzun Mehmet tarafından 1829 yılında Karadeniz Ereğlisi'nin Köseağzı köyünde 
bulunmuştur. İlk üretim 1848'de "Hazineyi Hassa İdaresi" tarafından başlatılmıştır. 1854 
yılında üretim işleri "Muvakkat İngiliz İdaresi"ne verilmiştir. 1865 yılında ise havzanın 
idaresi ve denetimi Bahriye Nezareti'ne devredilmiştir. 1908 yılına kadar süren Bahriye 
Nezareti yönetimi sırasında havzaya yabancı firmaların da girmesi ile hem üretim artışı 
sağlanmış, hem de üretim teknikleri geliştirilmiştir. 1908-1914 arasında havzayı "Havza-i 
Fehmiye İdaresi" yönetmiştir. 1914-1918 arası havza "Harp Kömürü Merkezi" haline 
dönüştürülmüştür. 

11.6.1937 tarih ve 3241 sayılı Yasa ile de Etibank, havzayı 3.1.1938 tarihinde 
kurduğu Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi (EKİ) eliyle işletmeye başlamış ve 
30.5.1940 tarihinde çıkarılan 3867 sayılı Kanunla da havzanın tümünün EKİ tarafından 
devletleştirilmesi sağlanmıştır. 1957 yılında EKİ Müessesesi Etibank'tan ayrılarak yeni 
teşkil edilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na bağlanmış ve 10.10.1983 tarihinde de 
"Türkiye Taşkömürü Kurumu" adı altında TKİ'den ayrılarak ayrı bir kurum haline 
dönüştürülmüştür. 

İlk üretimin başladığı 1848 yılından bu yana havzada yaklaşık 400 milyon ton 
taşkömürü üretimi yapılmıştır. Tuvönan bazda en fazla üretim 1974 yılında 8,5 milyon ton 
(satılabilir bazda 5,0 milyon ton) olarak yapılmıştır. 
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Üretimin havzada önemli ölçüde artış gösterdiği 1970-1975 döneminde toplam 
kamu yatırımları içinde TTK'nın payı %0,91 düzeyinde iken, 1980'li yılların başında bu 
pay %0,39'a düşmüştür. Taşkömürü, demir-çelik fabrikalarında tüketilmek üzere kok 
üretiminde, ısınma ve sanayi sektöründe ve elektrik üretilmek üzere termik santrallerde 
kullanılmaktadır.TTK'nın taşkömürü piyasasındaki pazar payı yaklaşık % 6 - 7 civarında 
olup, yaklaşık 1,5 milyon ton taşkömürü üretimi için 10.600 işçi çalıştırılmaktadır. 
Kurumun halen pazar problemi yoktur, üretiminin tamamına yakınını Çates'e satmaktadır. 

Artan nüfusa paralel olarak sanayi, termik, demir-çelik ve konutların taşkömürü 
taleplerinin projeksiyonu Kalkınma Planında yer aldığı şekli ile aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. (Tablodaki miktarlar 1000 tondur.) 

Yıllar Konut Sanayi 
Termik Santral 

Kok Fabrikaları İç Tüketim TOPLAM 
Artış 

(%) 
Yıllar Konut Sanayi 

Yerli İthal Toplam 
Kok Fabrikaları İç Tüketim TOPLAM 

Artış 

(%) 

2002 2.467 9.301 1.271 1.271 7.409 100 20 .548 

2003 2 .480 9.358 1.270 2.507 3.777 7.751 100 23 .466 14 

2004 2.828 10.750 1.271 2.507 3.778 8.110 100 25 .566 9 

2005 2.981 12.424 1.272 3.761 5.033 8.488 100 29 .026 14 

2010 3 .519 26.604 1.265 8.775 10.040 11.573 100 51.837 79 

2015 6.825 51.590 2.425 15.051 17.476 16.856 100 92 .847 79 

2020 9 .857 83.678 3 .453 25 .087 28 .540 24.861 100 147.035 58 

Taşkömüründeki artış oranlarının hangi sektörlerden kaynaklandığına bakıldığında 
2005-2010 yılları arasında sanayide %114, termik santral talebindeki artışın ise %100 
olduğu görülmektedir. 

Demir-çelik fabrikaları ihtiyacını karşılayan kok fabrikaları düzenli bir artış 
gösterirken, konutların kömür talebi 2015 yılında 2010 yılına göre %93 artmaktadır. 
TTK'nın mevcut talep karşısında piyasayı etkileme, fiyat oluşturma, rekabet ortamı 
yaratma, stratejik bir Kurum olma, şansı bulunmamaktadır. 

Kurumun son beş yılına ait konsolide toplu bilgiler tablosu aşağıdadır. 
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Konsolide Toplu Bilgiler Ölçü 2002(*) 2003(*) 2004(*) 2005 2006 Son iki 
Yıl Farkı 

Artış 
veya 

Azalış % 

Sermaye Bin YTL 900.000 1.600.000 2.200.000 2.600.000 3.000.000 400.000 15 
Ödenmiş sermaye Bin YTL 900.000 1.592.986 1.975.286 2.354.986 2.935.180 580.194 25 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkı Bin YTL 106.380 16.019 
öz kaynaklar Bin YTL 59.336 81.482 304.691 223.209 274 
Yabancı kaynaklar Bin YTL 453.659 232.833 222.570 207.442 55.504 151.938 (73) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin YTL 183.464 
Finansman giderleri Bin YTL 21.762 75.441 39.973 9.151 14.517 5.466 60 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin YTL 411.372 430.291 471.699 489.388 498.473 9.085 2 
Maddi duran varlıklar (birikmiş amort.) Bin YTL 253.884 268.660 295.188 303.522 308.356 4.834 2 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 11.532 11.716 11.309 25.818 24.131 (1.687) (7) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 77 76 78 99 87 (12) (12) 

Tüm alım tutarı Bin YTL 27.306 31.553 39.443 63.810 106.224 42.414 66 
Üretim miktarı (satılabilir) Bin ton 2.244 2.012 1.881 1.666 1.523 (143) (9) 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin YTL 390.443 426.743 419.632 452.353 425.624 (26.729) (6) 
Üretim verimliliği Kg/Yev 703 732 790 767 738 (29) (4) 
Satış miktarı Bin ton 2.103 2.050 1.878 1.627 2.151 524 32 
Net satış tutarı Bin YTL 156.441 175.451 195.825 194.180 243.812 49.632 26 
Stoklar: 
ilk madde ve malzeme Bin YTL 11.083 11.467 17.349 21.357 24.431 3.074 14 
Yarı mamuller Bin YTL 600 737 966 1.224 462 (762) (62) 
Mamuller Bin YTL 22.305 11.749 3.638 3.960 17.628 13.668 345 
Diğer stoklar Bin YTL 1.413 1.934 827 605 1.329 724 120 

Memur (Ortalama) Kişi 273 279 260 241 235 (6) (2) 
Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 2.096 2.047 1.979 1.900 1.839 (61) (3) 
İşçi (Ortalama) Kişi 15.761 14.433 12.326 11.249 10.611 (638) (6) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 413.562 464.266 435.837 493.352 438.243 55.109 (11) 

Cari yıla ilişkin: 
Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 5.127 6.119 7.358 7.635 7.674 39 1 
Memur başına aylık ortalama gider YTL 1.636 1.901 2.666 2.700 2.801 101 3 
Sözleşmeliler için yapılan giderler 
Sözleşmeli başına aylık ortalama 
gider 

Bin YTL 

YTL 

31.851 

1.277 

38.314 

1.559 

42.220 

2.001 

44.215 

2.134 

47.823 

2.175 

3.608 

31 

8 

1 
İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 320.661 349.756 386.228 398.447 378.397 (20.050) (5) 
işçi başına aylık ortalama gider YTL 1.810 2.019 2.388 3.007 3.021 14 1 

Tahakkuk eden vergiler Bin YTL 12.552 18.499 17.109 16.264 15.862 (402) (2) 
GSYİH' ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin YTL 95.089 79.236 125.078 111.483 146.651 35168 31 
GSYİH' ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 107.642 97.724 142.188 127.747 162.513 34766 27 
GSMH' ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin YTL 104.119 87.681 141.646 127.747 162.513 34.766 27 
Konsolide faaliyet zararı Bin YTL 272.751 328.055 297.429 325.750 306.670 (19.080) (6) 
Konsolide dönem zararı Bin YTL 334.149 493.688 388.457 357.554 356.986 (568) 
Konsolide bilanço zararı Bin YTL 1.169.674 1.663.362 2.051.819 2.409.373 2.630.490 221.117 9 
Füzyon dönem zararı Bin YTL 466 526 4.174 2.204 801 (1.403) (64) 
Füzyon bilanço zararı Bin YTL 2.168 2.694 6.868 9.072 9.873 801 (9) 
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Kurumun 2.600 milyon YTL olan sermayesi Yüksek Planlama Kurulu'nun 
14.03.2006 tarih ve 2006/T-10 sayılı Kararı ile 3.000 milyon YTL'ye çıkartılmış olup, cari 
yıl sonunda ödenmiş sermaye 2.935 milyon YTL'dir. YPK'nın 14.02.2007 tarih ve 
2007/T-06 sayılı kararı ile sermaye 3.500 milyon YTL'ye yükseltilmiş ve 3.182 milyon 
YTL'si ödenmiştir. 

Geçen yıla göre Kurum tarafından üretilen kömür %9, bu üretime ait satış %12, 
personel gideri %11, personel sayısı %9 oranında düşmüştür. Üretim kapasitesinde ölçü 
olarak alman lavvar tesisleri % 19 - 53 oranlarında kullanılmıştır. Tüvenan ve satılabilir 
kömür üretiminde işgücü verimliliği de kg/yevmiye geçen yıla göre % 4 oranında düşmüştür. 

Kurum tarafından işletilmesi ekonomik görülmeyen 24 küçük, 2 büyük ölçekli 
rodövanslı saha işletmesi bulunmaktadır. Büyük sahalardan Amasra (B) projesi henüz 
yatırım aşamasında olup, üretim aşamasına kadar bir dizi sorunun yaşanacağı izlenmiştir. 
Projenin temrin süresi 3 yıl ise de bu süre içinde tamamlanması mümkün değildir. Bu 
nedenle proje için daha gerçekçi bir süre belirlenerek biran önce üretime başlanması 
zorunludur. Projenin tamamlanması halinde teknolojik donanım ağırlıklı şekilde 4-5 
milyon ton taşkömürünün üretileceği anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri projelerin acilen 
devreye girmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması uygun olacaktır. Amasra B projesini 
yürüten Firmanın yörede ayrıca metan gazı çalışmaları devam etmekte olup, son olarak bu 
konuda Amerikan Baker Firması ile sözleşme yapıldığı anlaşılmıştır. Metan gazı ile 
doğalgazın benzer yapıda olmasına karşılık vergi uygulamasındaki farklılık nedeniyle 
metan gazı daha pahalıya çıkmaktadır. Bunun için maden kanunu ile petrol kanunundan 
kaynaklanan farklılıkların giderilerek, metan gazı için de doğalgaz benzeri vergi uygulamasına 
geçilmesi gereklidir. 

Cari yılda Kurumun ürettiği taşkömürünün ortalama ton maliyeti 324 YTL 
olurken, özel sektör üretim maliyeti bu tutarın 1/3'ü kadardır. Ayrıca , yine Kurumun 
ürettiği kömürün ortalama satış fiyatı 101 YTL iken, özel sektör satış fiyatı ortalama 
% 60 daha fazladır. Örnek verilerden Kurumun özel sektöre göre asgari 3 kat fazla 
maliyetle kömür üretimi yaptığı, teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak, özel sektör 
üretim maliyetlerinin daha da düşeceği anlaşılmaktadır. Özel sektörün ton başına % 60 
oranında kârlılıkla çalışmasına karşılık, Kurumun kendi ürettiği kömür satışından ton 
başına % 224 oranında zarar ettiği görülmektedir. 

1974 yılma kadar taşkömürü talebi yerli üretim ile karşılanmışken ilk kez, 1974 
yılında taşkömürü ithalatına başlanılmış ve talebin sadece %3'ü ithal yoluyla karşılanmış, 
bu oran 1984'de %35'e, 1993'de %70'e, 2003 yılında %89'a, 2006 yılında ise %92'ye 
çıkmıştır. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre ; 1995 yılında 5,9 milyon ton olan kömür 
ithalatı 2000 yılında 13,0 milyon tona, 2003 yılında 15,6 milyon tona çıkmıştır. 2005 
yılında 17 milyon ton taş kömürü ithalatı sonucu 1.573 milyon ABD Doları ödenmiş iken, 
2006 yılında 20 milyon ton taş kömürü ithal edilerek, 1.953 milyon ABD Doları 
ödenmiştir. Cari yıl içinde Kurum üretiminin 13 katı taşkömürü ithal edilmiştir. İthalatın 
ortalama ton fiyatı 127 YTL iken, Kurumun ürettiği kömürün ortalama ton fiyatı, 
ithalata göre %155 oranında daha pahalıdır. Ülke ihtiyacı nedeniyle 2010 yılında 52 
milyon ton taşkömürü talebi beklenmekte olup, bunun karşılanması için gerekli üretim 
artışının sağlanamaması durumunda, bugün için yaklaşık 2 milyar ABD Doları olan 
taşkömürü ithalatı tutan, 2010 yılında 5 milyar ABD Dolarına çıkacaktır. TTK'nın cari yıl 
üretimi yaklaşık 1,5 milyon ton olup, Ülke ihtiyacını karşılamaktan uzaktır.TTK 
taşkömürü talebinin % 6 -7'si civarında üretim yaparken, bu oran 2010 yılında % 3'lere 
inecektir. 
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TTK'nın taşkömürü işletmeciliğinde kârlı ve verimli olamaması, kaliteli ve yeterli 
miktarda üretim yapamaması, kamu zararının önüne geçilememesi nedeniyle, yasa koyucu 
taşkömürü işletmeciliğinin özel sektöre de yaptırılması için TTK'yı yetkili kılmıştır. 

Nitekim, Yüksek Planlama Kurulu'nun 12.03.2001 tarih ve 2001/T-4 sayılı karanyla, 
Ana Statünün 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Kurumun havzadaki taşkömürünü 
işletmek yetkisi, "işletmek ve işlettirmek" biçiminde yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca,05.06.2004 tarihinde yayınlanan 5177 sayılı Kanunun 23. maddesi ile, 3213 
sayılı Maden Kanununun ek 1. maddesi; 

"....sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki 
taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun yetkili olduğu" hükmünü getirmiştir. Bu değişiklikle Kurum 
maden Kanunu kapsamına alınmış, havzadaki kömürleri işlettirme yetkisi verilmiş, özel 
sektörün de taşkömürü üretimi yapması sağlanmıştır. TTK'nın kömür üretim alanlannın 
tamamının veya bir kısmının özel sektör tarafından işletilmesi için herhangi bir yasal 
engel bulunmamaktadır. 

Özellikle 12.03.2001 tarih ve 2001/4 sayılı YPK karan ile Ana Statüde ve 
05.06.2004 tarihinde Maden Kanununda yapılan düzenlemelerle Kurumun yeniden 
organize edilmesi, pahalı kömür üretiminden bir program dahilinde çekilerek, hukuku 
Kurumda kalmak üzere üretim sahalannın ve üretim birimlerinin özel sektöre devredilmesi ve 
sonuç olarak da Kamu üzerindeki yükün azaltılması koşullan doğmuş ise de, geçen süre içinde 
köklü tedbirler alınması yerine, faaliyetlerin yeniden yapılanma içerikli bazı düzenlemelerle 
devam ettirilmesi yönünde politika izlenmiştir. 

Kurumun asıl işletmecilik sorunu; üretim maliyetinin yüksek olması ve bunun 
mevcut yapı içinde düşürülmesinin sağlanamamasıdır. Kurumun rodövans işletmeciliğini 
arttırması gerekmektedir. Rodövans firmaları halen TTK'nın % 50'si kadar taşkömürü 
üretimi yapabilmektedir. Özel sektör işletmeciliğin geliştirilmesi için gerekli hukuki 
zemin mevcut olup, aynca Maden Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, rodövans 
sahalarına bağımsız ruhsat verilmesinin önü açılmalıdır. Öncelikli olarak; rodövans 
fırmalannın işlerinin genel müdürlük merkezinde kurulan, gerekli bilgi birikimine haiz 
personelin istihdam edildiği, doğrudan üst yönetime bağlı bir birim tarafından yürütülmesi, 
rodövans konulan ile ilgili tüm sorunların, taleplerin bu birim tarafından incelenmesi ve 
sonuçlandınlması gerekmektedir. Özellikle kot farklan ile ilgili taleplerin çözümünü zorlaştıran 
sözleşme maddelerinin kaldırılması, bu üretim alanlanna ilişkin sorunlann ek sözleşmelerle 
giderilmesi gerekmektedir. 

Mevcut yeniden yapılanma, teşkilatlanma, üretim, istihdam ve ücret politikalan ve 
uygulamaları devam ettiği müddetçe; TTK'nın Ülke ihtiyacı olan taşkömürünü üretmesi, 
kârlı ve verimli çalışılması, üretim maliyetlerini indirmesi, ithalatı ve döviz çıkışını kısmen 
de olsa önlemesi, kamu üzerindeki fınansal yükünü azalması mümkün görülmemektedir. Bu 
nedenle, hukuku Kurum'a ait olmak üzere, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde "TTK'nın 
bir program dahilinde, özel sektör fırmalannın durumunu, gelişimini, dikkate alarak, 
taşkömürü üretim alanlannın ve üretim birimlerinin belli bir sürede özel sektöre 
devredilmesi, Kurumun taşkömürü üretiminden çekilerek, sektörle ilgili genel politikalan ve 
koordinasyonu yürütecek şekilde yeniden teşkilatlandırılması" zorunlu gözükmektedir. 
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II. İDARİ BÜNYE: 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na bağlı bir müessese olarak faaliyette 
bulunan Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi, 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla 
kaldırılmış, yerine Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme 
Müesseselerini bünyesinde toplayan Türkiye Taşkömürü Kurumu oluşturulmuştur. 

1.1.1987 tarihinde kurulan TTK Merkez Müessesesi, yönetim kurulu'nun 8.3.1993 
tarih ve 317 sayılı kararıyla, 1.1.1994 tarihinden itibaren faaliyetine son verilmiştir. 

30.5.1940 tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 
İşlettirilmesi Hakkında Kanunla, havzada bulunan bütün ocakların ve tesisatın Devlete 
intikali sağlanmış, birinci maddesiyle havza içindeki kömür ocaklarının tamamının veya 
bir kısmının Devletçe işlettirilmesine karar verme yetkisi Bakanlar Kurulu'na bırakılmış 
ve bu ocaklarının Devletçe işlettirilmesi zamanının bir defaya mahsus olmak üzere 
kararname ile tespit ve ilan olunacağı hükme bağlanmış, bu madde uyarınca çıkarılan 
15.10.1940 tarih ve 2/14547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da "Ereğli Kömür Havzası 
namı ile maruf sahanın Amasra ve Ereğli Kasabaları arasındaki kısmında mevcut, 
üzerinde intifa hakkı tesis olunmuş veya kiraya verilmiş olsun olmasın, gerek imal ruhsat 
tezkereli ve gerek imtiyazlı faal ve gayri faal, metruk veya imtiyazı feshedilmiş bütün 
ocakların Devletçe işlettirilmesi" öngörülmüştür. 

22.5.1957 tarih ve 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanununun 
ikinci maddesinin (c) bendiyle, 3146, 3241, 3867 sayılı Kanunlarla Devletçe işlettirilmesi 
kabul edilen Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların işletilmesi, Kurumun görevleri 
arasında sayılmış, aynı hüküm 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumunun Ana Statüsünün 4 üncü maddesi de aynen 
yer almıştır. Daha sonra Yüksek Planlama Kurulu'nun 12.03.2001 tarih ve 2001/T-4 sayılı 
karanyla, Ana Statünün 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Kurumun havzadaki 
taşkömürünü işletmek yetkisi, işletmek ve işlettirmek biçiminde yeniden düzenlenmiştir. 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Maden Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5177 sayılı Kanunun 23. maddesi ile, 
3213 sayılı Maden Kanununun ek 1. maddesi; 

"3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocaklann Devletçe İşlettirilmesi 
Hakkında Kanun ile Devletçe işlettirilmesi kararlaştınlan Ereğli Kömür Havzasındaki 
madencilik faaliyetlerinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu; ruhsat süresinin bu kanunla 
getirilen süre sınırlamasına tabi bulunmadığı; sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde 
kalmak şartıyla işlettirmeye Türkiye Taşkömürü Kurumunun yetkili olduğu" hükmünü 
getirmiştir. 

Bu değişiklikle Kurum Maden Kanunu kapsamına alınarak, havzadaki kömürleri 
işletme ve işlettirme yetkisine sahip olmuş ve bu aşamada üçüncü şahısların da taşkömürü 
üretimi yapması sağlanmış, maden sahalan rodövans sözleşmeleri kapsamında ihale 
edilerek işletilmeye başlanmış ise de özel sektör işletmeciliği yaygınlaştırılamamıştır. 

Kurumun içinde bulunduğu darboğazlar dikkate alındığında, yapılan yasal 
düzenlemenin getirdiği imkanların hızla uygulanması, ayrıca ek düzenlemelerle özel 
sektörün önünün daha da açılması, rodövanslı sahalara bağımsız ruhsat verilmesi 
aşamasına gelinmesi için gerekli önlemler alınması için girişimlerde bulunulmalıdır. 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü'ne göre özetle kurumun amacı; 
"Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi 
şekilde değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü üretiminin gerçekleşmesi için gerekli her 
türlü yeraltı ve yer üstü sosyal ve sanayi tesislerini kurmak, işletmek ve ürünlerini 
değerlendirmek, konu ile ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye 
yapmak veya yaptırmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak, ithalat ve ihracat dahil her 
türlü ticarette bulunmak, bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar 
sağlamak ve artırmak, genel sanayi ve enerji politikası içinde üretilen taşkömürü ve tali 
maddelerin nerelerde ve ne miktarda kullanılacağını tespit edip Bakanlığın onayını almak" 
olarak ifade edilmiştir. 

Kurumun mevcut yapı içinde üretime devam etmesi, rodövanslı saha uygulamasında 
ortaya çıkan sorunların gidererek, ucuz ve kaliteli kömür üretim alanlarını yaygınlaştırmaması 
durumunda; kurum zararının ve hazineye yükünün daha da artacağı, ticari maliyetlerin 
daha da yükseleceği, istihdamda atıl ve verimsiz işgücü oranının artacağı, Çatalağzı 
Termik Santralının yıllık 1,5 milyon ton kömür ihtiyacının dahi karşılanamayacağı, üretim 
ocaklarının önemli bir kısmının kapanacağı ve yeniden açılmasına ihtiyaç olduğunda 
büyük yatınmlar gerekeceği, özellikle son yıllarda yapılan kuyu ve ana kat hazırlıklan gibi 
kapasite artışına yönelik büyük yatırımların atıl kalacağı ve önemli ekonomik kayıplara 
sebep olunacağı kaçınılmaz görülmektedir. 

Cari yıl içinde Kurum üretiminin 13 katı taşkömürü ithal edilmiştir. İthalatın 
ortalama ton fiyatı 127 YTL iken, Kurumun ürettiği kömürün ortalama ton fiyatı, ithalata 
göre %155 oranında daha pahalıdır. Kurumun ithalat miktannı azaltacak, yurt dışına döviz 
çıkışını önleyecek, piyasayı düzenleyecek, fiyat oluşturacak üretim gücü bulunmamaktadır. 

Özellikle 12.03.2001 tarih ve 2001/4 sayılı YPK karan ile Ana Statüde ve 
05.06.2004 tarihinde Maden Kanununda yapılan düzenlemelerle Kurumun yeniden 
organize edilmesi, pahalı kömür üretiminden bir program dahilinde çekilerek, hukuku 
Kurumda kalmak üzere retim sahalarının ve üretim birimlerinin özel sektöre devredilmesi 
ve sonuç olarak da Kamu üzerindeki yükün azaltılması koşulları doğmuş ise de, geçen 
süre içinde köklü tedbirler alınması yerine, faaliyetlerin bir takım ek düzenlemelerle 
devam ettirilmesi yönünde politika izlenmiştir. 

Kurumun geleceği için son derece önemli olan radikal kararların alınmasının 
gecikmesi durumunda ekonomik ve mali yapı başta olmak üzere tüm sistemin daha kötüye 
gideceği anlaşılmaktadır. 

Kurumun halen devam eden ve önlenemeyen verimsiz taşkömürü işletmeciliğinin 
yanı sıra, 2.630 milyon YTL konsolide bilanço zararı gözönüne alınarak; Kamu üzerindeki 
finansman yükünün biran önce durdurulması, taşkömürü işletmeciliğinde kârlılık ve 
verimliliğin önünün açılması, ithalat nedeniyle döviz çıkışının azaltılması için gerekli 
olan özel sektör taşkömürü işletmeciliğini yaygınlaştırmak üzere, mevzuatın verdiği yetki 
kapsamında özel sektör işletmeciliğinin yatırım, üretim, satış sonuçlan ve gelişimi 
sürekli şekilde izlenmek suretiyle, gelişmelere göre, bir program dahilinde; "üretim 
alanlannın ve üretim birimlerinin özel sektöre devredilmesi suretiyle Kurumun taşkömürü 
üretiminden çekilmesi ve sektörle ilgili genel politikaları ve koordinasyonu yürütecek 
şekilde yeniden teşkilatlanması," için ilgili merciler (Hazine Müsteşarlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ilgili Bakanlık ) nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulması gerekecektir. 
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Kurum; 72 ve 233 Sayılı KHK'ler gereğince mali, idari ve teknik yönden Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun sürekli denetimine ve TBMM'nin denetim biçimini 
gösteren 3346 sayılı Kanuna tabi olup, 233 sayılı KHK'de saklı tutulan hususlar dışında 
özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. 

Personel istihdamındaki en önemli sorun yer altı ve yer üstü işlerinin üçüncü 
kişilere yaptırılmasının yaygınlaştırılamamış olmasıdır. Kurumum taşkömürü üretimi son 
derece pahalı olup, bunun nedeni yüksek işçilik giderleridir. Yeni toplu iş sözleşmesi ile 
üretim maliyetleri içindeki işçilik payları daha da artmıştır. 

İstihdamla ilgili olarak Kurumun Kamuya olan yükünün azaltılması için Genel 
Müdürlük merkez birimlerinin küçültülmesi, birleştirilmesi, müesseselerin kapatılarak, 
üretim birimlerinin doğrudan genel müdürlüğe bağlanması, açıktan herhangi bir personel 
ataması yapılmaması, resen emeklilik uygulamasının istikrarlı şekilde sürdürülmesi, 
emekli olan personelin yerine yenisinin alınmaması, personel ihtiyacının Kurum içinden 
nakil suretiyle karşılanması, yer üstü ve yer altı faaliyetlerin gerektirdiği tüm işçiliklerin 
bir program dahilinde yüklenici firmalara devredilmesi gereklidir. 

Kurumda personel atamaları mevzuat gereği yönetim kurulu veya genel müdür 
tarafından yapılmakta iken ilgili Bakan imzalı 19.12.2005 tarih ve 5592 sayılı genelgede; 
"Şef ve Şef üstü kadro/pozisyonlara yapılacak asaleten ve vekaleten atamalar, tedvir ve 
yürütme gibi görevlendirmeler ile bu görevlerde bulunanların görevden alınmaları görev 
yeri değişikliklerinde, zorunlu hallerde kontenjan kullanılmak üzere ismen yapılacak 
açıktan atama taleplerinde ve hizmet gereği olarak başka Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarından yapılacak naklen atamalarda Bakanlığımızdan izin alınacaktır." denilmek 
suretiyle, Kurumun karar ve yürütme organlarının görev ve yetkileri daraltılmış, personel 
özlük haklarının uygulanması zorlaştırılmıştır. Nitekim bu kapsamda, genel müdür 
müşavirinin fen ve tetkik dairesi başkanlığına atanması için 07.03.2005 tarih ve 604/35 
sayılı yazı ile, 02.02.2007 tarih ve 176 sayılı yazıya, henüz ilgili bakanlıkça cevap 
verilmemiştir. Mevcut gelişmeler Kurumun sevk ve idaresine yetkili ve sorumlu olan 
yönetim organının ve karar organının personel nezdindeki ağırlığını, etkinliğini 
zedelemektedir. 

233 sayılı KHK'nin 40. maddesi ilgili bakanlıkla teşebbüsün ilişkilerini 
düzenlemiştir. Buna göre ilgili bakanlık teşebbüs faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevli olup, bu yetkiyi kuruluşun 
görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmak 
durumundadır. İlgili bakanlığın 19.12.2005 tarih ve 5592 sayılı genelgesi ile 233 sayılı 
KHK'nin 40. maddesi uyumlu değildir. 

Daire başkanı unvanına atama yetkisi yönetim kuruluna ait olmakla birlikte, 
bakanlığın 19.12.2005 tarihli genelgesi ile bu yetkinin kullanılması önlenmiştir.Nitekim 
ilgili Bakanlığın genelgesi nedeniyle yaklaşık iki yıldan beri Kurumda usulüne uygun 
olarak, asaleten atamalar yapılamamaktadır. 

İlgili bakanlığın gözetim ve denetimini düzenleyen 233 sayılı KHK'nin 40. 
maddesi ile uyumlu olmayan, Kurumun karar ve yürütme organlarının yetkilerini daraltan, 
personelin özlük haklarını ve işlemlerini aksatan 19.12.2005 tarih ve 5592 sayılı 
genelgenin acilen kaldırılması için ilgili Bakanlık nezdinde gerekli girişimde bulunulması 
gerekmektedir. 
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Kurumun yürütme organı, genel müdür ile üç genel müdür yardımcılığı ve bunlara 
bağlı birimlerden oluşmaktadır. Bağlı birimler genel olarak doğrudan genel müdüre veya 
genel müdür yardımcısına bağlı şekilde teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, 
savunma sekreterliği, daire başkanlığı ve müstakil müdürlüklerdir. 

2006 yılında 16515 personel istihdamı öngörülmüş ise de, yıl içinde ortalama 
12685 personel çalışmıştır. Yılsonu itibariyle, programın %78'i oranında 12959 personel 
bulunmaktadır. Cari yıl sonunda personelin 11357'si müesseselerde, 1602'si de genel 
müdürlük merkezinde çalışmaktadır. Personelin % 22'si memur, %14'ü sözleşmeli, %84'ü 
işçi statüsündedir.04.11.2006 tarih ve 26336 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/11104 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Kurum kadrolannda 5 başuzmanlık iptal, 5 şube müdürü 
ihdas edilmiştir. 

TTK'da iki asgari ücretle çalıştınlmak üzere 1000 A grubu, 1000 B grubu olmak 
üzere 2000 üretim işçisi alınması için 17.04.2007 tarih ve 8484 sayılı yazı ile Hazine 
Müsteşarlığına müracaat edilmiş ise de; Hazine Müsteşarlığının 18.05.2007 tarih ve 23271 
sayılı yazısında özetle "Kurumun yüksek işçilik maliyeti nedeniyle sürekli zarar ettiği, 
2006 yılı kâr zarar hedefi olarak belirtilen (282,9 milyon YTL'nin) aşılarak, (356,9 milyon 
YTL) zarar gerçekleştiği, 2007 Mart ayı itibariyle, işçi başına 4.738 YTL mal ve hizmet 
satış maliyetine karşılık, 1.916 YTL satış hasılatı sağlandığının görüldüğü, işçi başına 
aylık 2.800 YTL zarar edildiği, iki asgari ücretle işçi alımı gerçekleştirilse bile, mevcut 
mali dengeler çerçevesinde, her türlü ilave işçi alımının Kuruluş için ilave zarar olacağı, 
2007 yılı yatınm ve finansman programında belirtilen satış miktan hedefinin (rodövanslı 
saha üretimi dahil toplam; 2.223 bin ton) yakalanması için, kömür sahalarının rodövans 
yolu ile işletimine ağırlık verilmesi, Kuruluş üretiminin yetersiz kalacağı durumlarda, 
rodövans sahalardan, nispeten daha düşük maliyete satın alınacak kömür ile talebin 
karşılanmasının daha uygun olacağı" belirtilerek, Kurumun çıplak ücretin belli bir oranı 
üzerinden bir ücretle çalıştırmayı planladığı 2000 işçinin alınması talebi reddedilmiştir. 

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığının 22.05.2007 tarih ve 23531 sayılı yazısında özetle, 
"Hazine Kontrolörleri Kurul Başkanlığının 09.04.2007 tarih ve 33/2 sayılı inceleme 
raporunda, Kurumun 2006 yılı genelinde öngörülen zarann üzerinde zarar ettiği, bu 
hususun 2007 yılında da tekrarlanmaması için Kurum Yönetiminin acil tedbir alması 
gerektiği," iletilmiştir. 

Sermayenin tamamını temsilen Hazine Müsteşarlığı, Kurumdaki yüksek işçilik ve 
aşırı zarar nedeniyle, çıplak ücretin belli bir oranı üzerinden çalıştırılacak olsa da ek 
personel istihdamına karşı olup, satış ve üretim açığının rodövans sahalardan karşılanması 
gerektiğini belirlemektedir. Aynca cari yıl zarannın programın üzerinde gerçekleşmesinden 
bahisle, bu hususun tekrarlanmaması için Kurum Yönetimince acil tedbir alınması 
istenmektedir. 

Kurumun son derece pahalı ve zararla sonuçlanan taşkömürü işletmeciliği 
nedeniyle ; daha fazla vakit geçirmeden radikal kararlar alınması bu kapsamda öncelikle 
Kurum'a hiçbir unvanda memur, sözleşmeli, işçi personelin açıktan atamasının yapılmaması, 
emekli olanlann yerine atama yapılmaması, tüm boş kadrolann iptal edilmesi gerekmektedir. 

Yönetim Kurulunun; 21.10.1993 tarih ve 293 sayılı, 01.12.1999 tarih ve 379 sayılı, 
1.01.2003 tarih ve 21 sayılı kararları paralelinde; "gerek yaş, gerekse hizmet yılını 
dolduran işçilerden, 506 sayılı Kanunun 60. maddesine göre yaşlılık aylığından 
yararlanmaya hak kazananlann, İş Kanununun 13. maddesi ile 4773 sayılı Kanunla 
değişik, "toplu işten çıkarma" başlıklı 24. maddesine istinaden iş akitlerinin feshi uygun 
görülmüş, bazı sanatlardaki personelin resen emeklilik kapsamının dışında tutulması" 
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yönünde genel müdüre yetki verilmiştir. Halen yer üstü işlerindeki 55 sanattan; maden iş 
kolunda 22, deniz taşımacılığı iş kolunda 10 olmak üzere 32 sanat (iş) resen emeklilik 
kapsamı dışındadır. 

Resen emeklilik uygulamasının başladığı 21.10.1993 tarihinden itibaren, cari yıl 
sonuna kadar toplam 10.8874 işçi emekli edilmiştir. 

07.06.2007 tarih ve 190 sayılı yönetim kurulu kararı ile resen emeklilik uygulaması 
durdurulmuştur. 

Kurumdaki atıl işgücünün eritilmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesini temin 
bakımından son derece yararlı ve gerekli bir uygulama olan resen emeklilik uygulaması 
kapsamının genişletilmesi, günün değişen koşullarında herhangi bir şekilde kesintiye 
uğratılmadan, kararlı şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

2006 yılında toplam 438.243 bin YTL personel harcaması gerçekleşmiştir. Geçen 
yıla göre harcamalarda %11 oranında azalma mevcuttur. Harcamaların %2'si memur, 
%11'i sözleşmeli, %87'si işçilerle ilgili olup, toplam harcamanın %12'si genel müdürlük 
merkez birimlerine, %88'i müesseselere aittir. 

Memur ve sözleşmeli personel ücretleri ve yapılan değişiklikler ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak ödenmiştir. 

Kişi başına ayda düşen harcama tutarları; memurlarda 2.801 YTL, sözleşmelilerde 
2.175 YTL, işçi ücretleri ise 3.021 YTL olmuştur. 

III. MALİ BÜNYE : 

Kurumun varlık ve kaynakları önceki döneme göre % 24,7 oranında 71,3 milyon 
YTL artış kaydederek 360,2 milyon YTL'ye yükselmiştir. Toplam kaynakların % 45 
oranında 161,9 milyon YTL'si kısa süreli varlıklara , % 55 oranında 198,3 milyon YTL'si 
uzun süreli varlıklara bağlanmış durumdadır. Kurumun esas sermayesi 2006 yılı sonu 
itibariyle 3 milyar YTL olup, bunun 2.935,2 milyon YTL'si ödenmiş durumdadır. 
Ödenmiş sermayeden başkaca öz kaynağı bulunmayan kurumun bilanço zararı ise 2.630 
milyon YTL düzeyindedir. 

2005 yılı sonunda Kurumun esas sermayesi 2,6 milyar YTL olup bu tutarın 
2.355 milyon YTL'si ödenmiştir. 2007 yılında ise sermaye 3,5 milyar YTL'ye yükseltilmiş olup 
Haziran-2007 tarihi itibariyle bu tutarın 3.182 YTL'si ödenmiştir. 

2006 yılı verilerine göre Kurumun mali yapısını rasyolar üzerinden 
değerlendirmenin anlamlı olmadığı yukarıda da değişik oranların değerlendirilmesinde 
belirtilmiştir. Esas itibariyle Kurum giderek artan boyutlarda sürekli zarar eden bir kuruluş 
olma özelliğinden kurtulamamakta mali bünyesini dengelemek için sürekli Hazine 
tarafından desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir ifade ile TTK'nın bozuk mali 
bünyesine karşın kurumun hayatiyetinin devamı ancak Hazine'den sağlanan kaynaklarla 
(sermaye artırımı ya da kredi şeklinde) mümkün olmaktadır. 

Kurumun mevcut yapı içinde kârlı ve verimli olması, kamu kaynakları üzerindeki 
yükünün azalması söz konusu değildir. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

17.10.2005 tarih ve 2005/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kesinleşip 
23.10.2005 tarih ve 26002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ve Bağlı Ortaklıklarına ilişkin 2006 yılı Genel Yatınm ve Finansman Programı esasları ile 

- 1266 -



TTK Ana Statüsü ve İşletme Bütçesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre 
oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanan 2006 yılı TTK Konsolide İşletme Bütçesi 
Yönetim Kurulunun 30.12.2005 tarih ve 312 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya 
konulmuştur. 

Toplam personel sayısının bütçe değerlerine göre % 3 noksanı ile 12.685 kişi 
olarak gerçekleştiği, personel giderlerinin ilk duruma göre öngörülen harcamanın % 5 
fazlasıyla 438,2 milyon YTL'ye ulaştığı, tedarik planıyla ön görülen ilk duruma göre % 11 
artışla 106,2 milyon YTL'lik satın alma gerçekleştiği, 395,3 milyon YTL öngörülen tüm 
üretim maliyeti giderlerinin % 1 fazlasıyla 395,6 milyon YTL olarak gerçekleştiği, 2.210 
bin ton satılabilir kömür üretim hedefinin % 31 gerisinde kalınarak 1.523 bin ton satılabilir 
kömür üretilebildiği, 260,9 milyon YTL'lik satış program hedefinin % 7 eksiğiyle 243,8 
milyon YTL'lik net satış hasılatının sağlanabildiği, 2.172 bin ton satılan kömür miktan 
hedefinin % 1 eksiğiyle 2.151 bin ton olarak gerçekleştiği, yatınm programıyla öngörülen 
25 milyon YTL hedefin % 3 noksanıyla 24,1 milyon YTL yatınm harcamasında 
bulunulduğu, finansman ihtiyacının ise ilk program hedefinin % 7 eksiğiyle 582,3 milyon 
YTL olarak gerçekleştiği görülmüştür. 

2006 yılı sonunda 323,2 milyon YTL kaynak yitirilişi, 234,9 milyon YTL'lik 
ödemeler toplamı ve 24,1 milyon YTL'lik nakdi yatınm harcaması nedeniyle 582,3 
milyon YTL'lik finansman açığı gerçekleşmiştir. Böylece ortaya çıkan finansman 
açığının 580,1 milyon YTL'si Genel Bütçenin KİT'lere yapılan transferler tertibindeki 
ödenekten sermaye artışına karşılık olarak, 2,1 milyon YTL'si de görev zararı olarak 
Hazine tarafından karşılanmıştır. 

TTK'nın kronikleşen mali ve finansal yapısını düzeltecek gerekli adımlar 
atılmadığı müddetçe Hazinece sağlanacak yardımlar, sorunları bir süreliğine donduran 
palyatif tedbirler olarak kalacaktır. 

Kurumun likiditesi yetersiz, kaynak yapısı ise bozuktur. 2004 yılında 388,5 milyon 
YTL, 2005 yılında 357,6 milyon YTL, 2006 yılında ise 357 milyon YTL zarar eden 
TTK'nın ; 

-Mali ve fınansal açıdan Hazine'ye bağımlılığının kronikleştiği, 

-Yetersiz olan mali yapı nedeniyle cari giderlerini karşılayacak tutarda kaynak 
yaratamadığı, 

Mevcut maliyet-hasılat koşulları devam ettiği müddetçe KİT statüsünün 
gereklerine uygun şekilde faaliyet göstermesinin mümkün olamayacağı, 

anlaşılmaktadır. 

Konsolide giderler toplamı 568.475 bin milyon % 66'sı işçi ücret ve giderleri, % 10'u 
memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, % 9'u oranında 52,4 milyon YTL'sini ilk 
madde ve malzeme giderleri , % 8'i oranında 43,2 milyon YTL'sini dışardan sağlanan 
fayda ve hizmetler, % 3'ü oranında 16,7 milyon YTL'sini amortisman ve tükenme paylan, 
% 2'si oranında 14,5 milyon YTL'sini finansman giderleri, % l'i oranında 5,9 milyon 
lirasını çeşitli giderler, % l'i oranında 1,7 milyon YTL'sini ise vergi, resim ve harçlar 
oluşturmuştur. 

Kurumun içinde bulunduğu mali sorunlarda dikkate alındığında, dışardan 
sağlanacak fayda ve hizmetleri yaygınlaştırması, daha düşük maliyetle daha kaliteli, 
verimli hizmet alınmasının önünün açılması gereklidir. 

Kuruluşun mal ve hizmet alımlan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g 
maddesi uyarınca yapılmaktadır. Bu maddeye göre TTK'nın doğrudan mal ve hizmet 
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üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temininde sözleşme bedeli (2006 
yılı için) 3.968.935,00 YTL'yi aşmayan mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

TTK Merkez ve müesseselerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsayan 
"TTK Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik" 
Resmi Gazetenin 30.10.2003 tarih ve 25274 sayılı nüshası ile yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Demir Madencilik firmasının fatura karşılığında piyasaya kömür satışı yaptığı, 
satış işleminin sözleşmeye aykın bir şekilde kantar fişi, sevk fişi ve MİGEM fişi olmadan 
yapıldığı, satışı yapılan kömürlere ait faturaların başka bir firma hesaplarının incelemesi 
sırasında tespit edildiği görülmektedir. 

TTK'ya ait kayıtlarda Demir Madencilik firmasının 2005 yılında satışını yaptığı 
fatura miktarlarının rödövansını ödediği miktardan fazla olması, firmanın TTK'dan 
habersiz olarak faturalı bir şekilde kömür sevkiyatı yaptığını göstermektedir. 

Ayrıca TTK'nın firmaya yazdığı yazıda ifade edildiği gibi; TTK kayıtlarında 
firmanın 2004 yılından 2005 yılına devreden stokunun olmadığının görülmesi, buna 
karşılık firmanın "açık olarak gözüken miktarı 2004 yılından 2005 yılına devreden stoktan 
karşıladığını" belirtmesi firmanın gerçek dışı bilgi ve belge verdiğini göstermektedir. 

Rodövans sözleşmelerinde belirtilen usule göre; firmaların ürettikleri kömürleri 
TTK'nın belirleyeceği kantarda tartarak, kantar fişi, sevk fişi ve MİGEM fişi düzenlenmek 
suretiyle sevk etmeleri, aynca şevke ilişkin belgelerin birer nüshasını TTK'ya ibraz 
etmeleri ve ibraz edilen belgelere göre rodövans payı hesaplanarak tahakkuk işleminin 
yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte TTK'ya ait sahalarda rodövans sözleşmeleri 
kapsamında işletmecilik yapan fırmalann, üreterek oluşturdukları stoklar için herhangi bir 
rodövans payı tahakkuk ettirilmemekte, ancak sahadan maden sevkiyatının söz konusu 
olduğu durumlarda firmanın TTK'ya ibraz ettiği kantar fişi, sevk fişi ve MİGEM fişi 
değerleri esas alınarak rodövans payı tahakkuk ettirilmektedir. 

Firmanın, rodövans sözleşmesinde "TTK'nın yapacağı yazılı istek ve uyanlara 
riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt ettiğini" belirtmesine rağmen, TTK tarafından 
istenen belge ve bilgilerin bir kısmını verip bir kısmını da vermekten kaçınması rodövans 
sözleşmesine de aykırı bulunmuştur. 

Firma 14.05.2007 tarih ve 316 sayılı yazısında; "2005 yılı öncesine ait kurumunuz 
ile firmamız arasındaki hesapların kesinleştirilmesine yönelik adli süreç henüz 
sonuçlandırılmamıştır (2006/351 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden dava). 
Kurumunuz ile olan ilişkilerimize daima olumlu yaklaştığımızı bir kere daha vurgulamak 
üzere, adli sürecin tamamlanması sonrasında haklı çıktığımız takdirde, yapacağımız 
ödemenin tarafımıza geri verilmesi koşuluyla 21.485,44 ton kömürün rodövans bedelini 
ödemeye hazır olduğumuzu" demektedir. 

Firmanın 14.05.2007 tarih ve 316 sayılı cevabi yazısında belirttiği "2005 yılı 
öncesine ait TTK ile firma arasındaki hesapların kesinleştirilmesine yönelik olarak açılan 
davanın, TTK tarafından firma aleyhine açılan ve halen Zonguldak 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görülmeye devam edilen 2006/351 sayılı (firma tarafından işletilen kömür 
sahaları nedeni ile, firmanın TTK'ya 1997-2005 yıllanna ilişkin olarak rodövans 
bedellerinden dolayı borçlu olup olmadığının tespiti ile ilgili) dava olduğu, bu davanın 
firmanın kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri vermesine engel olacak bir dava olmadığı 
tespit edilmiştir. 
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Ayrıca yukarıda belirtilen dava için firma tarafından mahkemeye savunma yazısı 
verildiği, savunma yazısında firmanın; "TTK'ya 551.850.969 kg üzerinden rodövans 
bedeli ödemesi gerekirken 553.615.473 kg üzerinden rodövans bedeli ödediği, bu 
durumda firmanın TTK'ya borcu olmadığı..." iddiası yer almaktadır. Firmanın fazladan 
ödediğini belirttiği (553.615.473 - 551.850.969 - ) 1.764.504 kg kömürün rodövans 
bedeliyle ilgili dava firma lehine sonuçlansa bile, incelemeye konu olan 21.485.440 kg 
kömür miktarının geri kalan kısmı için kaçak muamelesi yapılarak ilgili sözleşme ve 
kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 

Kaçak kömür sevkiyatında bulunduğu tespit edilen firma hakkında, rodövans 
sözleşmelerinin ilgili maddelerinde hangi cezai hükümlerin ne şekilde uygulanacağı 
açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, herhangi bir cezai işlem uygulamadan sadece normal 
koşullar altında alınması gereken rodövans payı alınarak, firmanın yapmış olduğu kaçak 
sevkiyat işleminin görmezlikten gelinmesi hususu Kurum menfaatleriyle bağdaşmadığı 
gibi, 3213 sayılı Maden Kanunu ve rodövans sözleşmelerine aykırı bulunmuştur. 

Kaçak kömür sevkiyatı yaptığı tespit edilen firma hakkında 3213 sayılı Maden 
Kanunu ve firmayla imzalanan rodövans sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak; 

-Kaçak olarak sevk edilen kömür miktan için sözleşmede belirtilen para cezasının 
uygulanması, aynca firmayla imzalanan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi, 

-Firma hakkında kaçakçılıkla ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanması için 
gereken işlemlerin yapılması, 

-21.485.440 kg kaçak kömür sevkiyatı yaptığı tespit edilen firma hakkında, bu 
güne kadar yasa ve sözleşmede belirtilen müeyyidelerin uygulanmama nedenlerinin TTK 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tetkik edilerek, gerektiğinde ilgililer hakkında 
soruşturma yapılması, gerekmektedir. 

Revize işletme bütçesine göre 2006 yılında 2.269 bin ton tüvönan üretimden 1.543 
bin ton satılabilir taşkömürü elde edileceği öngörülmüş ve aynı dönemde; 2.297.173 ton 
tüvönan taşkömürü üretimi yapılarak bu miktardan 1.522. bin ton satılabilir taşkömürü 
üretilmiştir Geçen yıl ile karşılaştırıldığında ise; tüvönan olarak %12, satılabilir olarak %9 
daha az üretim gerçekleştirilmiştir. 

Bir yıl öncesine göre üretimde en büyük düşüş, tüvönan bazda %24 ve satılabilir 
bazda %12 oranı ile, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Üzülmez Müessesesinde olmuştur. 
Geçen yıla göre üretim düşüşü yaşayan diğer müesseseler ise; tuvönanda %14 ve 
satılabilirde %15'lik düşüşle Karadon Müessesesi ile tuvönanda ve satılabilirde %13'lük 
düşüşle Armutçuk Müessesesi olmuştur. Tamamen emek yoğun işletme yapılan müesseselerde 
tüvönan bazda işgücü verimlilikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, geçen yıla göre 
kazı işgücü verimliliğinde %13 azalma ile Üzülmez ve Armutçuk Müesseseleri, İçeri-A (yer 
altı) işgücü verimliliğinde %18'lik düşüşle Üzülmez Müessesesi, %10 ve %9'luk düşüşlerle 
de Armutçuk ve Karadon Müesseseleri dikkati çekmektedir. 

Geçen yıla göre satılabilir kömür üretim maliyetinde (%14) ve tüvönan kömür kül 
oranında (%12) en büyük artış görülen Armutçuk Müessesesinin üretim faaliyetlerinin her 
yönüyle irdelenmesi, Üzülmez Müessesesi başta olmak üzere her üç müessesede de, 
üretim ve üretim verimliliklerinde azalmaya neden olan sebeplerin gözden geçirilerek 
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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Geçen yılki üretim ve verimlilik değerlerine göre büyük düşüş gösteren Üzülmez, 
Armutçuk ve Karadon Müesseselerinin üretim faaliyetlerinin yakından takip edilerek 
üretimin artırılması ve ayrıca geçen yıla göre üretim maliyetinde %14, tuvönan kömür kül 
oranında %12 artış gösteren Armutçuk Müessesesi'nde üretim maliyetlerinin azaltılması, 
tuvönan kömür kalitesinin ise artırılmasına yönelik gereken tedbirlerin alınması uygun 
olacaktır. 

TTK Yönetim Kurulu tarafından rodövans ile işletilmesi için ihale karan alınan; 

- Üzülmez-Bağhk-İnağzı sahasının rodövans karşılığı işletilmesine ilişkin 
04.04.2005 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan Eren Holding firması tasman riski nedeniyle 
sözleşmeyi imzalamamış, bunun üzerine teminatı irat kaydedilmiştir. Bu nedenle; 

Bağlık-İnağzı sahasının rodövans yoluyla işlettirilmesine ilişkin olarak yapılacak 
yeni bir değerlendirmenin neticesinde gerekli hazırlık ve girişimlerin yapılması 
gerekmektedir. 

- Karadon-Gelik (senklinal güneyi) dik kanat sahasında bulunan 20 milyon ton 
rezervin rodövans karşılığı 20 yıl süre ile işletilmesine ilişkin olarak 26.01.2005 tarihinde 
yapılan ihaleyi 5,10 YTL/ton birim fiyatıyla kazanan Eren Holding firması ile 11.03.2005 
tarihli sözleşme imzalanmış, 08.07.2005 tarihinde sahanın yer teslimi yapılmıştır. Firma 
sözleşme süresince 12,9 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuş ancak, hazırlık 
döneminde yaptığı 4 sondajın verilerine dayanarak, sahada işletilebilir rezerv 
bulunmadığını öne sürerek menfi tespit davası açmış olup, idari ve hukuki işlemlere 
devam edilmektedir. Konunun biran önce sonuçlandırılması gereklidir. 

Üretim maliyetini oluşturan giderlerin %9,8'i direkt işçilik giderlerine, %24,6'sı 
genel üretim giderlerine, %54,2'si ortak üretim giderlerine ve %11,4'ü üretimle dolaylı 
ilgili giderlere ilişkindir. 

TTK Genel Müdürlüğünün 2006 yılı finansman giderleri hariç 0-6 grup işletme 
giderleri bazında tüm giderleri içerisinde işçilik ve işçilik ile ilgili giderlerin payı 
%79'dur. Kuruma bağlı müesseselerde toplam üretim giderleri içerinde %10 seviyelerinde 
oluşan ilk madde ve malzeme giderlerine karşılık %79 seviyesinde gerçekleşen işçilik ve 
işçilik ile ilgili giderler nedeni ile birim üretim maliyetleri; kömürün ortalama satış fiyatı 
olan 100,42 YTL/ton'un 2,6 katı olan 259,82 YTL/ton olarak kabul edilebilir seviyelerin 
çok üzerinde gerçekleşmiştir. 

24 küçük ölçekli, 2 büyük ölçekli olmak üzere toplam 26 firma tarafından 
rodövanslı sahada kömür üretimi ve hazırlık çalışmalan yapılmaktadır. Büyük ölçekli 
rodövanslı sahalardan; Zonguldak/Armutçuk'ta olan kısmen üretime başlamış ise de, 
Bartın/Amasra'da olan hazırlık aşamasındadır. Üretime başlaması halinde Ülkenin kömür 
ihtiyacını karşılamada önemli katkısı olacağı anlaşılan firma ile 15.04.20005 tarihinde 20 
yıl süreli rodövans sözleşmesi yapılmış, 350 milyon ton rezervi bulunan sahadan, toplam 
56 milyon ton üretim yapılacağı taahhüt edilmiş, ilk üretimin 10.05.2009-10.05.2010 
döneminde, ilk yıl için 2,5 milyon ton olacağı belirtilmiştir. Amasra (B) projesi olarak 
belirlenen rodövans sahası, TTK tarafından ilk kez üretime açılan bir çevrede yer 
almaktadır. İlgili firma ile TTK rodövans sözleşmesi yapmakla birlikte, sözleşmeyi 
takiben bir dizi sorunun doğduğu anlaşılmaktadır. TTK ile firma arasındaki sözleşmede 
proje süresi 45 gün olarak belirlenmiş ise de bu sürenin yeterli olmadığı izlenmiştir. 
Sözleşme sonrasında; tahsis edilen arazinin kamulaştırılması işlemleri, orman geçiş 
müsaadesinin alınması, irtifak hakkının tesisi, sit alanı, yüksek gerilim geçiş müsaadeleri, 
dolgu sahaları ÇED yükümlülükleri gibi konularda Anıtlar Yüksek Kurulu, İl Çevre 
Müdürlüğü, Belediye, Kaymakamlık vb. kamu kurum ve kuruluşlan ile, proje ve yatırım 
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aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle Amasra (B) projesinde sapmalar olabileceği, 
üretim ve pazarlama aşamasının gecikeceği anlaşılmaktadır. Proje kapsamında, denetim 
tarihi (Haziran 2007) itibariyle, tam mekanizasyona uygun bölge ve damar arayışlarının 
devam ettiği, çalışmalar neticesinde Havza'da ilk olarak tam mekanize üretim projesinin 
ortaya çıkabileceği izlenmiştir. 

Üretim faaliyetlerinin gecikmemesi, üretim maliyetlerinin düşmesi, yüksek teknolojiye 
geçilmesi için ; 15.04.2005 tarihli rodövans sözleşmesi kapsamında devam eden Amasra 
(B) projesi ile ilgili sorunların giderilmesi, biran önce üretim ve pazarlama faaliyetlerine 
başlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması gereklidir. 

Maden sahalarının ihale edilerek işlettirilmeye başlamasını takiben, rodövans 
sözleşmesinin uygulamasında bir dizi sorunlar gündeme gelmiş olup, bunlarla ilgili 
tespitler ve yapılması gerekenler özetle aşağıda belirtilmektedir. 

-Rodövans sözleşmelerinde proje teslimi, yer teslimi ve hazırlık dönemlerinin kısa 
olması nedeniyle, belirtilen sürede kömür üretiminin yapılamadığı, bunun sonucunda 
üretilmeyen kömürün de rodövansının ödenmek zorunda kalındığı anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle, yatınm döneminde olan işletmelere ek süre verilmesini önleyen hükümlerin 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

-Rodövans sözleşmelerinde üretimi engelleyen mücbir sebepler ; deprem, doğal 
afet, savaş olarak belirlenmiş ise de, yer altı işletmeciliğinin kendine özgü mücbir sebepleri 
bulunmaktadır. Mücbir sebep kapsamının bilimsel olarak tespit edilerek genişletilmesi 
suretiyle, mücbir sebeplerden dolayı, zamanında üretim yapılamaması nedeniyle üretilmeyen 
kömürün rodövansının ödenmesine engel olunması gereklidir. 

-Rodövanslı sahalardaki hazine arazileri, TTK arsaları ve Kurum tarafından 
kullanılmayan veya atıl kapasiteli tesislerin rodövans fırmalanna tahsisinde sorunlar 
yaşanmaktadır. Zorluk ve engellerin kaldırılması halinde kapasite kullanımının artacağı, 
gereksiz yatınm ve kaynak kaybının önleneceği dikkate alınarak, bu konulardaki 
tahsislerin kolaylaştırılması, tahsis ücretlerinin sınırlandırılması gerekmektedir. 

- Rodövans işletmeciliğine "kot sınırlaması" ile verilmiş olan sahalarda, Kurumun 
üretim yapmadığı veya yakın gelecekte yatırım ve üretim planlamadığı alt kotlar için, üst 
kotlan çalıştıran işletmecinin proje sunup, derin kuyu, galeri vb. yatırımlar yaparak, 
üretim taahhüt etmesi halinde, bu yerlerin kod sınırlamasının kaldırılması, bu şekilde 
yatırımlann fızibil olmasının yanı sıra, üretim ve istihdama da katkı sağlanması gereklidir. 
Denetim tarihi (Haziran 2007) itibariyle Demir Madencilik A.Ş.'nin 12-14 no.lu 
parsellerle ilgili alt kod talebi, sözleşmenin 2. maddesi nedeniyle karşılanamamıştır. 
Sözleşmedeki sorunlu konuların, 2. maddeden kaynaklanan engellerin ek sözleşmelerle 
giderilmesi uygun olacaktır. 

-Rodövanslı sahalarda işletmecinin kurmak durumunda olduğu yer üstü işletme 
tesisleri, karo sahalan, nakliye yolları, sondaj alanlan, yüksek gerilim hatlan için gerekli 
olan orman alanlarına ödenen irtifak bedellerinin sorun yarattığı anlaşılmaktadır. Kurum 
tarafından da bu orman alanlanna irtifak bedeli ödenmekte olup, yüksek tutarda irtifak 
bedeli ödenmesinin önüne geçilmesi uygun olacaktır. 

Rodövans sözleşmesi kapsamında üretim yapan firmalarla ilgili olarak yukanda 
yapılan özet tespitler çerçevesinde öncelikli olarak ; 

Rodövanslı sahalarla ilgili olarak; arazi tahsisi, kamulaştırma, orman irtifak hakkı 
alınması ve ücretin belirlenmesi, sondaj, çevre kirliliği, kot sınırlaması ile ilgili 
sorunların rodövans ihalesi ve sözleşmesi yapılmadan önce asgari seviyelere indirilmesi, 
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mevcut sözleşmelerin uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların tespit edilerek, sorunların 
ek sözleşmelerle giderilmesi, rezerv tespitlerinde bilimsel raporlara bağlı şekilde ihaleye 
çıkılması (örneğin ; Eren Holdingin rezerv itirazları hukuki sorunlara neden olmuştur.), 
proje sürelerinin bilimsel raporlara bağlanması (Örneğin Amasra B Projesinin 3 yılda 
tamamlanması mümkün olmamakla birlikte ilgili firmaya ihale edilmiş ve bir dizi idari, 
mali sorunlar yaşanmıştır.), bu sahalarla ilgili proje, yatırım ve üretim konularında ortaya 
çıkan her türlü sorunun giderilmesi için Kurum tarafından gerekli katkının zamanında 
sağlanması gerekmektedir. 

Kurum üretimi kömür satışı ilk programa göre %34 oranında sapma ile, 1.425 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. 

Rodövanslı sahalarda üretilen kömürden alınarak ilgili firmalara satılan kömür, 
programın %4 üzerinde 726 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

2006 yılında yapılan kömür satışlarının tamamı yurt içi satış olup, yurt dışına 
kömür satışı olmamıştır. 

Geçen yıla nazaran Kurumun kendi ürettiği kömür satışı miktar olarak %12, tutar 
olarak %11 oranında düşmüştür. 

Kurum 2006 yılında yaptığı satış işlemlerinde, rodövanslı sahalardan elde edilen 
kömürün satışından kârlı ve verimli sonuçlar alırken, kendi üretimi ile ilgili satışlarda 
zarar etmiştir. 

Son yıllarda kömür talebi Kurumun üretimini aştığından, ÇATES gibi büyük 
sanayi firmalarına olan taahhütün yerine getirilmesi için rodövans karşılığı üretim yapan 
firmalardan ihale yoluyla santral yakıtı kömür temin edilmektedir. Bu firmalarla ilişkiler, 
yönetim kurulunun 25.10.2004 tarih ve 253 sayılı karan ile oluşturulan tip sözleşmeye 
göre sürdürülmektedir. 

Kurum 1970'li yıllara kadar demir-çelik sektörünün ihtiyacının tamamına yakınını 
karşılarken, 2000'li yıllarda bu oran %10-15'lere düşmüştür. Son yıllarda bu oran %7 
civarındadır. Kömür ithalatındaki artış eğilimi devam etmektedir. 1995 yılında 5,9 milyon 
ton, 2000 yılında 13,0 milyon ton, 2003 yılında 15,6 milyon ton, 2005 yılında 17 milyon 
ton taşkömürü ithalatı gerçekleşmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre; 2006 
yılında 20 milyon ton taşkömürü ithal edilerek, 1.953 milyon ABD Doları ödenmiştir. 

Kurumun 1,5 milyon ton kömür ürettiği dikkate alındığında, piyasa payının sürekli 
olarak azaldığı görülmektedir. Kurum mevcut üretim ve pazar yapısı içinde piyasayı 
etkileme, yönlendirme, rekabet yaratma gücüne sahip değildir. 

TTK ürettiği kömürü yurt içinde pazarlamaktadır. Demir-çelik sektörü itibariyle 
Erdemir ve Kardemir'e koklaşabilir nitelikli kömür satmakla birlikte, bu tür kömür üretimi 
yetersiz olup, ilgili kurumlann ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Kurum esas 
itibariyle enerji sektöründe yer alan ÇATES A.Ş.'nin filitrasyon kömürü ihtiyacını 
kısmen kendi üretimi, kısmen de rodövanslı sahalardan aldığı kömürle karşılamaktadır. 

Kurum kömür satış fıyatlannı 233 sayılı KHK hükümleri paralelinde yönetim 
kurulu kararı ile belirlemektedir. Yönetim kurulu satış fıyatlannı nev'iler itibariyle 
belirleme yetkisini genel müdüre devretmiştir. 

Kurumun mevcut üretim ve pazar hacmi ile kömür fiyatlarını etkileme gücü 
bulunmamaktadır. 
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Marmara depremi sonucu savaş gemilerinin Ereğli bölgesinde konuşlanması için 
Milli Savunma Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucu; TTK'ya ait 65.334 m 2 alanın 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılması için 09.02.2000 tarih ve 51 sayılı yönetim 
kurulu karan alınmış ve alanda bulunan yükleme tesisleri ile stok yerlerini kapsayan 
23.000 m2'lik bölümün kullanımı TTK'ya bırakılmıştır. (5) yıl süreli protokolde; "Armutçuk 
bölgesinde kurulacak termik santral inşaatının tamamlanması halinde protokolün tekrar 
gözden geçirileceği" belirtilmiştir. Protokol, 13.07.2004 günü yenilenerek, enerji santrali 
kurulması şartı kaldınlmış ve TTK'nın kullanım hakkı 09.02.2007 tarihine uzatılmıştır. 
Denetim tarihi (Nisan 2007) itibariyle sürenin 09.02.2009 tarihine kadar uzatıldığı 
anlaşılmıştır. 

TTK liman sahasını protokol ile Hazine'ye devretmiş, 23.000 m 2 'lik alanda (5) yıl 
kullanım hakkı verilmiştir. Ayrıca termik santral yapımına ilişkin bir gelişme olmamıştır. 
Ereğli Limanının MSB'ye tamamen devredilmesi durumunda Armutçuk Müessesesinde 
üretim hazırlıklan yapılmış olan kömürün değerlendirilmesi işinde mevcut karayollarının 
yetersiz olduğu düşünülürse, taşıma işinin ancak Zonguldak'a kadar yapılacak demiryolu 
ile mümkün olacağı, bunun da önemli tutarda yatırım gerektireceği, zaman alacağı ortaya 
çıkmaktadır. 

Armutçuk Müessesesinde üretilen kömürün Zonguldak'a karayolu ile taşınmasında 
sorunlar olacağı, taşıma için aynca demiryolunun yapımının ise zaman ve kaynak 
gerektireceği dikkate alınarak; Armutçuk kömürünün naklinde tek çıkış noktası 
durumundaki Karadeniz Ereğli Limanından yapılan pazarlama imkanının korunması ve 
23.000 m 2 lik alanın bedelsiz olarak kullanımın iki yıllık geçici sürelerle uzatılması yerine 
kalıcı bir çözüm bulunması gereklidir. 

V. YATIRIMLAR: 

Kurum, Mayıs-2005 tarihinde başlattığı çalışmalar neticesinde belirlediği 7 adet 
proje için toplam 58.628 Bin YTL tutarındaki ödenek talebini Temmuz - 2005 tarihinde 
ETKB ile DPT Müsteşarlığına iletmiş, ancak '2006 Yılı Yatırım Programı Hazırlama 
Esasları' ve Yüksek Planlama Karanna istinaden Kuruma tahsis olunan 27.500 Bin YTL 
ödenek sınırı dikkate alınarak; 5 adet proje için toplam 27.500 Bin YTL olmak üzere 
yeniden hazırladığı 2006 yılı yatırım ön teklif programını 28.07.2005 tarihinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile DPT Müsteşarlığı'na göndermiş, buna karşılık 07/01/2006 
tarih ve 26046 mükener sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2006 yılı 
yatırım bütçe ödeneği 10.413 bin YTL'si dış, toplam 25.000 Bin YTL olarak 
belirlenmiştir. 

Kurumun 2006 yılı yatırım programı, 19/10/2005 tarih ve 25971 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan, 17.10.2005 gün ve 2005/9486 sayılı "2006 Yılı Programı" ile 
"2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair Bakanlar 
Kurulu Kararının eki olarak; 07/01/2006 tarih 26046 mükerrer sayılı Resmi Gazetede, 
1 adet etüd-proje ve 4 adet de yeni proje olmak üzere toplam 5 adet proje olarak yer almış, 
proje detayının ilgili Bakanlık ve DPT Müsteşarlığınca onayını müteakip 2006 yılı 
Yatınm Programı Yönetim Kurulu'nun 31.03.2006 tarih ve 90 sayılı karan ile de kabul 
edilmiştir. 

Daha sonra, toplam 25.000 Bin YTL ödenek tutan değişmemek üzere dış tutan 
10.358 Bin YTL olarak Kurumca hazırlanan 1. revize program, DPT Müsteşarlığı'nın 
07.08.2006, ETKB'nın ise 13.09.2006 tarihli olurlan ile kabul edilmiştir. Bu kez yeniden 
duyulan ihtiyaç doğrultusunda yapılan ödenek aktarmalarını içeren 2. revize program ise 
ilgili Bakanlığın 11.12.2006 tarihli onayı ile; 9.141 Bin YTL'si dış olmak üzere 25.000 
Bin YTL olarak son şeklini almış ve 2. revize ile ilgili ödenek aktarımları ise Yönetim 
Kurulu'nun 13.12.2006 tarih ve 347 sayılı karan ile kabul edilmiştir. 
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25.000 Bin YTL'lik 2006 yılı yatınm projesi ödeneğine karşılık 4.940 Bin YTL'si 
dış para karşılığı olmak üzere toplam 24.131 Bin YTL nakdi harcama yapılarak % 97'lik 
gerçekleşme ve 5.702 Bin YTL'si dış para karşılığı olmak üzere 22.323 Bin YTL fiziki 
yatırım yapılarak % 89'luk gerçekleşme sağlanmıştır. 

2005 Yatırım Programı ödeneğine göre %3,8 oranında azalan 2006 yılı ödeneğine 
karşılık yapılan nakdi harcama da geçen yıl nakdi harcamasının %6,5 gerisinde kalmıştır. 

2006 yılında yapılan nakdi yatırım tutarı 1 ton satılabilir taşkömürü için yaklaşık 
16 YTL olmuştur. 

VI. MÜESSESELER : 

Zonguldak il sınırları içinde Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk Müesseseleri 
ile, Bartın il sınırları içinde Amasra Müessesesi olmak üzere beş Müessese bulunmaktadır. 
Bunlar Genel Müdürlüğün teklifi üzerine TTK Yönetim Kumlu karan ile kurulmaktadır. 
Müesseseler ticaret siciline kayıt ve ilanı ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Bunların 
sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı olup, 233 sayılı KHK'de yazılı hükümler dışında, 
özel hukuk hükümlerine tabidir. Müessese organları; yönetim komitesi ve müessese 
müdürlüğüdür. Yönetim komitesi karar organı durumundadır. Müessesenin yetkili ve 
sorumlu yürütme organı, müessese müdürlüğüdür. Yönetim komitesi ve müessese müdürlüğü 
atamalan Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. TTK'nın taşkömürü üretimi için 
teşkilatlandırılmış bulunan beş Müessesenin Karadon, Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri, 
üretim, pazarlama ve iş hacmi itibariyle daha kapsamlı olup, Armutçuk ve Amasra 
Müesseseleri üretim, pazarlama itibariyle daha küçük ölçeklidir. 

233 sayılı KHK'ye uygun olarak kurulmuş olmakla birlikte; müesseseler esas 
itibariyle birer işletme müdürlüğü hüviyetindedir. Görevin yerine getirilmesinde ve yetki 
kullanımında, ayn tüzel kişiliğe sahip olan, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bulunan bir 
yapıda hareket edilmeyip, genel müdürlüğe bağlı bir işletme durumunda kalındığı 
izlenmiştir. 

30.6.1994 tarih ve 174 sayılı TTK Yönetim Kurulu kararıyla malzeme teminindeki 
fiyat artışlarını önlemek, ihtiyaçlann birleştirilerek daha ekonomik olarak alımını 
sağlamak ve aynı işi daha az elemanla gerçekleştirmek amacıyla tüm müesseselerin alım 
işlerinin tek elden genel müdürlükçe yapılması kararlaştınlmıştır. Bu çerçevede acil 
ihtiyaçlar küçük kasa alımlanyla müessese tarafından gerçekleştirilirken, alım 
programında öngörülen malzemeler TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından tedarik 
edilmektedir. Cari yılda Kurum genelinde toplam 140.453 bin YTL tutarındaki malzeme 
alımının yaklaşık %1 oranındaki 1.023 bin YTL'si küçük kasa harcaması kapsamında 
gerçekleşmiştir. Acil durum dışında kalan satın almalar, ihaleler, ödemeler ile,yıllık 
bütçenin yapılması, hukuk işlerinin takibi, pazarlama işleri, sermaye hareketleri, personel 
işlemleri, genel müdürlük tarafından yürütülmekte, birçok konu önce genel müdürlük 
birimlerinin hazırlık çalışmalan ve koordinasyonu sonrasında, işleme alınmaktadır. 
Müessese işletme bütçeleri, şekil itibariyle önce müessese yönetim komitesinde kabul 
edilmekte, onay için genel müdürlüğe gönderilmektedir. 

Mevcut iş hacmi, alım, üretim, pazarlama, yatırım faaliyetleri dikkate alındığında, 
işletmelerin şeklen ve hukuken müessese haline geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim geçmiş 
dönemlerde bazı müesseselerin işletme hüviyetinde olduğu ve bu güne göre iş hacminin 
çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. İşletmelerin müesseseye dönüştürülmesinin asıl 
nedeninin Kurum için zorunluluktan ziyade, yöresel talepler olduğu anlaşılmaktadır. 
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Kurumun işletmecilik faaliyetleri kapsamındaki alım, üretim, satış, yatırım işleri 
başta olmak üzere tüm iş ve işlemlerinin doğrudan genel müdürlük birimlerince sevk ve 
idaresine imkan veren, ayrıca müessese şeklinde bir yapılanmaya gerek bırakmayan bir 
merkezi yapılanması mevcuttur. 

İşletmelerin Müessese Müdürlüğü yerine doğrudan genel müdürlüğe bağlı şekilde 
faaliyet göstermesi durumunda; iş akışının daha verimli olacağı, mükerrer işlemlerin 
azalacağı, rodövanslı saha işlerinin, yüklenici firma işlemlerinin ve personel hareketlerinin 
daha kolay koordine edileceği, kaynakların etkin kullanılması imkanının doğacağı, önemli 
miktarda kadro ve işgücü tasarrufu sağlanacağı, anlaşılmaktadır. 

Asli görevi taşkömürü üretimi olan birimin sevk ve idaresi için işletme müdürlüğü 
yeterli olup, bunun için ayrıca müessese oluşturulması Kurumun kamuya yükünü 
arttırmaktan başka bir sonuç sağlamamaktadır. 

Yapılan incelemeler Kurumun taşkömürü üretim birimleri olan müesseselerin 
ekonomik ve mali göstergelerinde iyileşmenin olamayacağını, Kamu üzerindeki mali 
yüklerinin giderek artacağını, verimsiz işletmeciliklerinin devam edeceğini göstermektedir. 

Hem Maden Kanunu hem de Ana Statü Kurumun üretim alanlarının, üretim 
birimlerinin özel sektör eliyle işletilmesine yetki vermektedir. 

Kurumla ilgili olarak Yeniden Yapılandırma Programı hazırlanması ve uygulanması 
kapsamında öncelikle üretim birimlerinin doğrudan genel müdürlüğe bağlı işletmelere 
dönüştürülmesi, bunu takiben de bir program çerçevesinde müesseselere bağlı işletmeler 
tarafından yürütülen TTK taşkömürü işletmeciliği ile ilgili üretim alanlarının ve üretim 
birimlerinin mevcut personelin özlük haklarını korumak suretiyle özel sektöre devredilmesi 
uygun olacaktır. 

VII. ÖNERİLER : 

A) Aşağıdaki önerilerin, sonuçları gelecek denetim sırasında takip edilmek 
üzere gündemde kalması kararlaştırılmıştır: 

- Kaçak kömür sevkiyatı yaptığı tespit edilen firma hakkında 3213 sayılı Maden 
Kanunu ve firmayla imzalanan rodövans sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak; 

Kaçak olarak sevk edilen kömür miktan için sözleşmede belirtilen para cezasının 
uygulanması, aynca firmayla imzalanan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi, 

Firma hakkında kaçakçılıkla ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanması için 
gereken işlemlerin yapılması, 

21.485.440 kg kaçak kömür sevkiyatı yaptığı tespit edilen firma hakkında, bu güne 
kadar yasa ve sözleşmede belirtilen müeyyidelerin uygulanmama nedenlerinin TTK Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından tetkik edilerek, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma 
yapılması. 

B) Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1- Kurumun halen devam eden ve önlenemeyen verimsiz taşkömürü işletmeciliğinin 
yanı sıra, 2.630 milyon YTL konsolide bilanço zararı gözönüne alınarak; Kamu üzerindeki 
finansman yükünün biran önce durdurulması, taşkömürü işletmeciliğinde kârlılık ve 
verimliliğin önünün açılması, ithalat nedeniyle döviz çıkışının azaltılması için gerekli 
olan özel sektör taşkömürü işletmeciliğini yaygınlaştırmak üzere, ilgili mevzuatın verdiği 
yetki kapsamında ; Hukuku TTK'da kalmak üzere, "üretim alanlannın ve üretim birimlerinin 
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biran önce özel sektöre devredilmesi suretiyle Kurumun taşkömürü üretiminden çekilmesi 
ve sektörle ilgili genel politikalan ve koordinasyonu yürütecek şekilde yeniden 
teşkilatlanması," hususunun tetkik edilmesi, 

-Komisyonumuzca yapılan müzakereler sonucunda; TTK'nın mali yapısının 
iyileştirilmesi, taşkömürü üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve iş gücü veriminin arttınlması 
için Kurum tarafından her türlü tedbirin alınması ve konuyla ilgili olarak gerekli tüm 
girişimlerde bulunulması. 

2- Rodövanslı sahalarla ilgili olarak; arazi tahsisi, kamulaştırma, orman irtifak 
hakkı alınması ve ücretin belirlenmesi, sondaj, çevre kirliliği, kot sınırlaması ile ilgili 
sorunların rodövans ihalesi ve sözleşmesi yapılmadan önce asgari seviyelere indirilmesi, 
mevcut sözleşmelerin uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların tespit edilerek, sorunlann 
ek sözleşmelerle giderilmesi, rodövans bedeli uygulama esaslannın gözden geçirilmesi, bu 
sahalarla ilgili proje, yatınm ve üretim konulannda ortaya çıkan her türlü sorunun giderilmesi 
için Kurum tarafından gerekli katkının zamanında sağlanması. 

3-Armutçuk Müessesesinde üretilen kömürün Zonguldak'a karayolu ile taşınmasında 
sorunlar olacağı, taşıma için aynca demiryolunun yapımının ise zaman ve kaynak 
gerektireceği dikkate alınarak; Armutçuk kömürünün naklinde tek çıkış noktası durumundaki 
Karadeniz Ereğli Limanından yapılan pazarlama imkanının korunması ve 23.000 m2'lik alanın 
bedelsiz olarak kullanımının iki yıllık geçici sürelerle uzatılması yerine kalıcı bir çözüm 
bulunması, 

4- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda yer alan diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

SONUÇ: 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2006 yılı bilançosu ve 801.398,20 Yeni Türk 
Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 38.997.933,41 
Yeni Türk Lirası dönem zaran ile kapanan gelir tablosu, 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2006 yılı bilançosu ve 35.847.055,38 
Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 118.478.014,32 
Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Kozlu Taşkömürü Müessesesinin 2006 yılı bilançosu ve 75.562.107,57 Yeni Türk 
Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2006 yılı bilançosu ve 87.299.208,75 
Yeni Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 

- 1276 -



Türkiye Taşkömürü Kurumu 2006 Yılı (Füzyon) Bilançosu 
2005 2006 

Akt i f (Varl ık lar) Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrınt ıs ı T ü m ü 
Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - D ö n e n varl ıklar 
A- Hazır değerler 3 .155.083,37 32 .018 .065 ,19 
B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
C- Ticari alacaklar 54 .218.584,73 67 .523 .653 ,54 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri(-) 
3- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 158.151.672,42 158.083.263,43 183.056.530,63 182.988.121,64 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 68 .408,99 68 .408,99 

E- Stoklar 5.817.051,45 5.820.524,19 6 .601 .196 ,70 6 .603.134,85 
1 - Stok değer d ü ş ü k l ü p karşılığı (-) 
2- Verilen sipariş avansları 3 .472,74 1.938,15 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 657 .424 ,17 790 .853 ,40 
H- Diğer dönen varlıklar 402 .444 ,63 525 .062 ,74 

Dönen varl ıklar toplamı 222 .337 .324,52 290 .448 .891 ,36 
II - D u r a n varl ıklar 

A- Ticari alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri(-) 
3- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 
1- Alacak senetleri reeskontu (-) 
2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 2 .254.986.318,00 2 .790.000.000,00 
1- Bağlı menkul kıymetler 
2- Bağlı menkul kıymetler değer düş. karşılığı (-) 
3 - İştirakler 
4- İştirakler sermaye taahhütleri (-) 
5- İştirakler sermaye pay. değ. düş. karşılığı (-) 
6- Bağlı ortaklıklar - müesseseler 2 .254.986.318,00 2 .790.000.000,00 
7- Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 
8- Bağlı ort. ser. pay. değer düşüklüğü karş. (-) 
9- Diğer mali duran varlıklar 

10- Diğer mali duran var. değ. düş. karşılığı (-) 
D- Maddi duran varlıklar 11.752.819,51 11.778.165,83 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 33 .593.827,44 27 .507 .369 ,62 
2- Birikmiş amortismanlar (-) (21.841.007,93) (15 .729 .203 ,79) 
3 - Yapılmakta olan yatırımlar 
4- Verilen sipariş avansları 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 
1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 
2- Birikmiş amortismanlar (-) 
3 - Verilen sipariş avansları 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 117.793,15 98 .775 ,07 
I- Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 213.101,18 153.245,31 
2- Birikmiş tükenme paylan (-) 95 .308 ,03 (54 .470,24) 
3- Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuklan 
H- Diğer duran varlıklar 

Duran varl ık lar top lamı 2 .266.856.930,66 2 .801.876.940,90 

Akt i f ( v a r l ı k l a r ) toplamı 2 .489.194.255,18 3 .092.325.832,26 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2006 Yılı (Füzyon) Bilançosu 

Pasif ( K a y n a k l a r ) Ayrıntıs ı 
Y T L 

T ü m ü 
Y T L 

Ayrıntıs ı 
Y T L 

T ü m ü 
Y T L 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mali borçlar 

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma mal.(-) 

B - Ticari borçlar 

1- Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 

E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişlcri 

F - Ödenecek vergi ve yükümlülükler 

G - Borç ve gider karşılıkları 

1 - Dönem kan vergi ve diğer yasal yük. kar. 

2- Dönem kannın peşin öde. vergi ve diğer yük.(-) 

3- Kıdem tazminatı karşılıklan 

4- Diğer borç ve gider karşılıkları 

H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar toplamı 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mali borçlar 

1- Ertelenmiş Finansal kiralama borçlanma mal. (-) 

B - Ticari borçlar 

1 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C - Diğer borçlar 

1- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 

E - Borç ve gider karşılıklan 

1- Kıdem tazminatı karşılıklan 

2- Diğer borç ve gider karşılıklan 

F - Gelecek yıllara ait gelirler vc gider tahakkuklan 

G - Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabanc ı kaynaklar toplamı 

III- Ö z k a y n a k l a r 

A - Ödenmiş sermaye 

1 - Sermaye 

2- Ödenmemiş sermaye ( - ) 

3 - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 

4 - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 

B - Sermaye yedekleri 

1 - Hisse senetleri ihraç primleri 

2- Hisse senetleri iptal karları 

3 - Diğer sermaye yedekleri 

C - Kar yedekleri 

1 - Yasal yedekler 

2- Statü yedekleri 

3- Olağanüstü yedekler 

4- Diğer kar yedekleri 

5- ö z e l fonlar 

D - Geçmiş yıllar karlan 

E - Geçmiş yıllar zararlan (-) 

F - Dönem net zaran 

Ö z k a y n a k l a r top lamı 

Pasif (kaynaklar) toplamı 

14.013.042,59 

10.206.905,24 

5.206.068,06 

79 .285 .315 ,00 

764.043,06 

16.914.633,12 

14.013.042,59 

839.410,93 

1.195,50 

3 .233.125,04 

150.179.983,85 

858.645,93 

9 .100.022,58 

2 .809.183,26 

797.904,31 

127.230.613,50 166.978.864,97 

30.755,27 

40.213,57 

30.755,27 40.213,57 

2.371.005.051,82 2 .935.180.317,33 

2 .600.000.000,00 

(245 .013 .682 ,76) 

16.018.734,58 

3 .000 .000 .000,00 

(64 .819.682,67) 

(6 .868 .288 ,11) 

2 .203.877,30 

(9 .072 .165 ,41) 

(801 .398,20) 

2.361.932.886,41 2.925.306.753,72 
2.489.194.255,18 3.092.325.832,26 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2006 Yılı Füzyon Gelir Tablosu 

G e l i r v c G i d e r l e r 
2005 

Y T L 

2006 

Y T L 

A - Brüt satışlar 60.413.859,97 61.482.117,24 

B - Satış indirimleri ( - ) 

C - Net satışlar 60.413.859,97 61.482.117,24 

D - Satışların maliyeti ( - ) (60.717.379,30) (61.652.741,23) 

Brüt satış zararı (303.519,33) (170.623,99) 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 

Faaliyet zararı (303.519,33) (170.623,99) 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 2.074.158,56 5.380.871,59 

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (489.251,93) (2.430.985,93) 

H - Finansman giderleri ( - ) 

Olağan zarar 1.281.387,30 2.779.261,67 

I - Olağandışı gelir ve kârlar 1.180.968,35 948.929,85 

J - Olağandışı gider vc zararlar ( - ) (4.666.232,95) (4.529.589,72) 

Dönem zararı (2.203.877,30) (801.398,20) 

K. - Dönem kârı vergi ve diğer yükümlülük karşılıkları (-) 

Dönem net zararı (2.203.877,30) (801.398,20) 
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TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Akt i f (Varl ık lar) Ayrıntıs ı T ü m ü Ayrıntıs ı T ü m ü 

Y T L Y T L Y T L Y T L 

I - D Ö N E N V A R L I K L A R 

A-Hazır değerler 91 .843 129.028 

B-Menkul kıymetler 

I-Menkul kıymetler değer düş.karşl.(-) 

C-Ticari alacaklar 158.132 164.745 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 158.132 158.132 

2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 6 .784.345 35.275.841 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 6 .784.345 35.275.841 

2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

E-Stoklar 3 .628.600 2.780.281 

1 - Stok değer düşüklüğü karşılıklan (-) 3 .628 .600 2.780.281 

2-Verilen sipariş avanslan 

F-yıllara yaygın inşaat onanm maliyetleri 

G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 160.083 181.470 

H-Diğer dönen varlıklar 852 .839 755.993 

D Ö N E N V A R L I K L A R T O P L A M I 11.675.842 39 .287 .357 

I I - D U R A N V A R L I K L A R 0 

A-Ticari alacaklar 24 .636 24.636 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 24 .636 24.636 

2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli alacak karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

1-Bağlı menkul kıymetler 

2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü 

3-İştirakler 

4-İştirakler sermaye taahütleri (-) 

5-İştirakler sermaye değer düşüklüğü karş.(-) 

6-Bağlı ortaklar 

7-Bağlı ortaklar sermaye taahütleri (-) 

8-Bağlı ort.ser.pay. değer düşükl.kar.(-) 

9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğer mali durum var.dey.düş.karş.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 14.683.610 14.905.281 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 39 .247 .406 39 .390 .017 

2-Birikmiş amortismanlar (-) ( 2 4 . 5 6 3 . 7 9 6 ) ( 2 4 . 4 8 4 . 7 3 5 ) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 

4-Verilen sipariş avanslan 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

3-Verilen avanslar 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 447 .152 1.042.313 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 1.196.602 2.042.194 

2-Birikmiş tükenme paylan ( 749 .450) ( 9 9 9 . 8 8 1 ) 

3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahak. 

H-Diğer duran varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R T O P L A M I 15.155.398 15.972.230 

A K T İ F ( V A R L I K L A R ) T O P L A M I 26.831.241 55.259.587 
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TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Ö n c e k i D ö n e m Cari D ö n e m 
Pasif Kaynaklar Ayrıntıs ı 

Y T L 
T ü m ü 
Y T L 

Ayrınt ıs ı 
Y T L 

T ü m ü 
Y T L 

I-KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 256 .849 
256.849 

373.175 
373 .175 

C-Diğer borçlar 
1 -Borç senedi reeskontu (-) 665 .776 

665 .776 
66.505 

66 .505 

D-Alınan avanslar 
E-Yı 1lara yaygın inşaat onanm hakedişleri 
F-Ödenccek vergi vc yükümlülükler 
G-Borç ve gider karşılıklan 

1 -Dönem kan vergi ve diğer yas.yük.karş. 
2 -Dönem kannı peşin öde.vergi ve diğer yük.(-) 

3-Kıdem tazminatı karşılığı 

1.285.441 
2.130.681 

750 .866 
898 .700 

4-Maliyet gider karşılıklan 
5-Diğer borç ve gider karşılıkları 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuktan 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Sayım ve tesellüm fazlalıktan 

2 .128.260 
2.422 

1.001.801 
382 .124 

896 .066 
2.634 

814 .266 
90 .909 

I-KISA V A D E L t Y A B A N C I K A Y N A K L A R T O P L A M I 5.722.673 2.994.421 
H - U Z U N V A D E L t Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 

1 -Borç senedi reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1 - Diğer borç senedi reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 
2-Diğer borç senedi karşılıkları 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklan 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

25.275 

25.275 

27 .697 

27 .697 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R T O P L A M I 25.275 
Y A B A N C I K A Y N A K L A R T O P L A M I 
III-ÖZ K A Y N A K L A R 

A- Ödenmiş sermayı 232 .423 .498 290.000.000 
I -Sermaye 
2 - ö d e n m e m i ş sermaye (-) 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

250 .000 .000 
( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) 

12.423.498 

300 .000 .000 
( 10.000.000) 

B-Sermaye yedekleri 
1-Hisse senetleri ihraç primi 
2-Hisse senetleri iptal karları 
3-M.D.V.yeniden değerleme artışlan 
4-lştirakler yeniden değerleme artışlan 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 
I -Yasal yedekler 
2-Statü yedekleri 
3-Olağan üstü yedekleT 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 

1.751.769 

D-Geçmiş yıllar karlan 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 
F-Dönem net zaran (-) 

( 173.531.763) 
( 3 9 . 5 6 0 . 2 1 2 ) 

( 198.764.597) 
( 38.997.933) 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 21.083.292 52.237.469 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 26.831.241 55.259.587 
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TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelirler ve Gider ler Önceki d ö n e m Cari D ö n e m 

Y T L Y T L 

A-Brüt satışlar 9 .827.997 11 .324.038 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 9 .827.997 11.324.038 

D-Satışlann maliyeti (-) 38 .227.274 36 .776 .763 

Brüt satış karı veya zararı ( 2 8 . 3 9 9 . 2 7 7 ) ( 2 5 . 4 5 2 . 7 2 5 ) 

E-Faaliyet giderleri (-) 7 .226.644 8.966.241 

Faal iyet karı veya zararı ( 3 5 . 6 2 5 . 9 2 0 ) ( 3 4 . 4 1 8 . 9 6 6 ) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 280.784 566.622 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 1.310.982 1.542.960 

H-Finansman giderleri (-) 386 .154 196.337 

O l a ğ a n kar veya zarar ( 3 7 . 0 4 2 . 2 7 2 ) ( 3 5 . 5 9 1 . 6 4 0 ) 

[-Olağandışı gelir ve karlar 820 .347 98 .322 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 3 .338.287 3.504.615 

Dönem kan veya zaran ( 3 9 . 5 6 0 . 2 1 2 ) ( 3 8 . 9 9 7 . 9 3 3 ) 

K-Dönem kan vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıklan 

D ö n e m net karı veya zararı ( 3 9 . 5 6 0 . 2 1 2 ) ( 3 8 . 9 9 7 . 9 3 3 ) 
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TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Akti f ( v a r l ı k l a r ) 
Önceki d ö n e m Cari d ö n e m 

Akt i f ( v a r l ı k l a r ) 
Y T L Y T L 

I - D Ö N E N V A R L I K L A R 

A-Hazır değerler 132.068,82 891.171,46 

1-Verilen çek v e ödeme emirleri (-) 

B-Menkul kıymetler 

1 -Menkul kıy. değer düş. karş. (-) 

C-Ticari alacaklar 22 .731,82 2 9 3 . 4 4 6 , 4 5 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 38 .603.205,70 62.462.204,39 

1-Personelden alacaklar 1 . 4 0 8 , 2 8 

2-Diğcr çeşitli alacaklar 7 2 . 7 8 2 , 8 7 

3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 6 2 . 3 8 8 . 0 1 3 , 2 4 

3 - Şüpheli diğer alacaklar 

4 - Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) 

E-Stoklar 5.165.414,65 12.237.990,69 

1-Stoklar (ver. sip. avans.hariç) 4 .847.265,03 1 2 . 0 4 5 . 2 2 4 , 2 1 

2-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

3-Verilen sipariş avansları 318 .149 ,62 1 9 2 . 7 6 6 , 4 8 

F-Yıllara yaygın inşaat ve o n a n m mal. -
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 140.202,46 157.519,89 

H-Diğer dönen varlıklar 781.198,39 1.017.404,34 

D Ö N E N V A R L I K L A R T O P L A M I 44 .844 .821 ,84 77 .059 .737 ,22 

I I - D U R A N V A R L I K L A R 

A-Ticari alacaklar 6.670,00 1 5 . 2 7 0 , 0 0 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli tic. alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 

3-lştirakler 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortak, sermaye taahhüt. (-) 

8-Bağlı ort. ser. payl. değ.düşk. karş(-) 

D-Maddi duran varlıklar 20 .722 .942 ,80 19.676.102,61 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 56 .688.487,69 5 4 . 9 7 2 . 6 5 7 , 3 3 -618.028,71 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (36 .964.144,76) ( 3 6 . 3 4 6 . 1 1 6 , 0 5 ) 68 .525 ,44 

3-Yapılmakta olan yatınmlar 998 .599 ,87 1 . 0 4 9 . 5 6 1 , 3 3 

4-Verilen avanslar 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 270.471,78 433 .520 ,86 

1 -Hazırlık ve geliştirme giderleri 320 .518 ,30 5 5 2 . 0 9 2 , 8 2 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) (50 .046,52) (118 .571 ,96) 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 

H-Diğer duran varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R T O P L A M I 
A K T İ F ( V A R L I K L A R ) T O P L A M I 

21.000.084,58 20 .124 .893 ,47 D U R A N V A R L I K L A R T O P L A M I 
A K T İ F ( V A R L I K L A R ) T O P L A M I 65 .844.906,42 97 .184 .630 ,69 
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Pasif (kaynaklar ) 
Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

Y T L 

I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 220.237,50 235.542,57 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 1.360.161,00 34.684,77 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 

F-Ödenecek vergi vc diğer yükümlülükler 1.170.066,71 1.511.003,03 

G-Borç ve gider karşılıkları 3.657.059,98 2.605.463,69 

1 -Dönem kan vergi ve diğ. yas. yük. karş. 

2-Dönem kan peş. öd. ver. ve diğ.yük. (-) 

3-Maliyet giderleri karşılığı 3.653.734,22 2.601.992,25 

4-Diğer borç ve gider karşılığı 3.325,76 3.471,44 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. tah. 1.193.198,21 1.294.783,98 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 1.013.315,50 116.014,75 

KISA VADELİ YABANCI KAY. T O P . 8.614.038,90 5.797.492,79 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1-Ticari Borçlar 

2-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

l-Diğer borçlar 

2-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç vc gider karşılıktan 15.066,36 18.392,12 

1-Kıdem tazminatı karşılıktan 

2-Diğer borç ve gider karşılık. 15.066,36 18.392,12 

F-Gclecek yıllara ait gel. vc gid. tah. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ Y A B A N C I KAY. TOP. 15.06636 18392,12 

IU. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 284.009.793,27 340.000.000,00 

1-Sermaye 300.000.000,00 350.000.000,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) (30.000.000,00) (10.000.000) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 14.009.793,27 

B-Scrmaye yedekleri 

1 -M.D.V. yeniden değerleme artışlan 

2-İştırak. yeniden değer, artışı 

C-Kar yedekleri 3.999.777,84 

1-Yasal yedekler 3.999.777,84 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Özel fonlar 

D-Geçmiş yıllar karları 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 195.840.600,82 212.784.198,84 

F-Dönem net zaran 34.953.169,13 35.847.055,38 

Ö Z K A Y N A K L A R TOPLAMI 57.215.801,16 91.368.745,78 

PASİF ( K A Y N A K L A R ) TOPLAMI 65344.906,42 97.184.630,69 
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2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Y T L 

Cari dönem 
Y T L 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

28.260.330,01 
0,00 

28.260.330,01 
46.297.826,47 

22.238.468,82 
0,00 

22.238.468,82 
39.954.473,14 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(18.037.496,46) (17.716.004,32) 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

11.643.862,91 13.418.338,30 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(29.681.359,37) (31.134.342,62) 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

650.575,62 
896.826,56 
575.118,93 

1.715.741,92 
2.150.595,40 

330.691,89 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(30.502.729,24) (31.899.887,99) 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

116.260,05 
4.566.699,94 

551.760,01 
4.498.927,40 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(34.953.169,13) (35.847.055,38) 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

A - Brüt satışlar 
B - Satış indirimleri 
C - Net satışlar 
D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 
E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 
F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 
G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 
H - Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
I - Olağandışı gelir vc karlar 
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 
K - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı (34.953.169,13) (35.847.05538) 
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2006 Yılı Bilançosu 

Akti f (Varl ıklar) 

2005 

Y T L 

Ayrıntısı T ü m ü 

2006 

Y T L 

Ayrınt ıs ı 

Dönen varl ıklar 

A- Hazır değerler 

B- Menkul kıymetler 

1- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2 - Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

E- Stoklar 

I - Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2- Verilen sipariş avansları 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 

G- Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahakkuktan 

H- Diğer dönen varlıklar 

Dönen varl ıklar toplamı 

Duran varl ıklar 

A- Ticari alacaklar 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 

1 - Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 

D - Maddi duran varlıklar 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Yapılmakta olan yatınmlar 

4- Verilen avanslar 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

I - Maddi olmayan duran varlıklar 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3 - Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 

1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) 

3 - Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 

H- Diğer duran varlıklar 

Duran varl ıklar toplamı 

Akt i f (Varl ık lar) toplamı 

862.418,14 

(229 .231 ,74) 

14.123.283,10 

(1 .095.816,43) 

358 .962 ,29 

809.985,50 

22 .419.566,47 

2.184,26 

63 .539.817,76 

148.052.523,65 

(103.588.724,36) 

18.644.218,21 

431 .800 ,26 

16.770,00 

(16.770,00) 

1.038.511,47 

(261.787,95) 

175.793.093,90 

(111 .897 .075 ,06) 

1.945.984,91 

(184 .912,93) 

64 .318.725,54 

86.738.292,01 
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Pasif (Kaynaklar ) 

2005 

Y T L 

Ayrıntısı 

2006 

Y T L 

Ayrıntıs ı 

III-

Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar 

A - Mali borçlar 

3 - Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) 

8- Menkul kıymetler ihraç farkı (-) 

B- Ticari borçlar 

3 - Borç senetleri reeskontu (-) 

C- Diğer borçlar 

6- Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

D - Alınan avanslar 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 

F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G- Borç ve gider karşılıkları 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Kısa vadeli yabanc ı kaynak lar toplamı 

Uzun Vadel i Y a b a n c ı K a y n a k l a r 

A- Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 

C- Diğer borçlar 

D - Alınan Avanslar 

E- Borç ve gider karşılıkları 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 

2-Diğer borç ve giderler karşılıktan 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuktan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabanc ı kaynak toplamı 

Yabanc ı kaynaklar toplamı 

Ö z kaynaklar 

A- Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 

2-Ödenmemiş sermaye (-) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 

4-Sermaye düzeltmesi o lumsuz farklan (-) 

B- Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi ihraç iptal karlan 

3-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 

1-Yasal yedekler 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 

E- Geçmiş yıllar zararları (-) 

F- Dönem net zaran 

1 -Teşebbüsün net kan 

2-Azınlık payları net kan 

Ö z kaynaklar top lamı 

Pasif (kaynaklar ) toplamı 

195.385,22 

6 .389.528,16 

41 .945 ,86 

18.757.272,95 

38 .925.252,32 

3 .261 .124,89 

67 .570 .509 ,40 

109.068,23 

109.068,23 121.024,52 

109.068,23 

67 .679 .577 ,63 

819.823.750,84 

850 .000 .000 ,00 

(70 .000.000,00) 

39 .823.750,84 

1.000.000.000,00 

(20 .000 .000 ,00) 

12.096.268,72 

12.096.268,72 

(694 .829 .153 ,73) 

(118 .032 .151 ,45) 

19.058.714,38 

86.738.292,01 
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2006 Yılı Gelir Tablosu 

Gelirler ve Giderler 2005 

Y T L 

2006 

Y T L 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

67.397.197,82 

67.397.197,82 

142.721.437,91 

130.016.190,17 

130.016.190,17 

194.847.819,12 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

75.324.240,09 64.831.628,95 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

28.154.197,72 32.613.249,30 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

103.478.437,81 97.444.878,25 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

8.212.361,52 

3.197.934,78 

3.831.392,35 

5.553.676,54 

3.306.845,00 

8.163.816,63 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

102.295.403,42 103.361.863,34 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

273.455,63 

16.010.203,66 

209.991,31 

15.326.142,31 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

118.032.151,45 118.478.014,34 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 

A-Brüt satışlar 

B-Satış indirimleri 

C-Net satışlar 

D-Satışlann maliyeti (-) 

Brüt satış zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan zarar 

l-Olağandışı gelir ve kârlar 

J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 

Dönem zararı 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları 

Dönem zararı 118.032.151,45 118.478.014,34 
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Aktif (varl ıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

Aktif (varl ıklar) 
Y T L Y T L 

I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Haar değerler 328.035,07 254.194,22 

1-Verilen çek ve ödeme emirleri (-) 

B-Menkul kıymetler 0,00 

1 -Menkul kıy. değer düş. karş. (-) 

C-Ticari alacaklar 65.194,90 87.563,72 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

D-Diğer alacaklar 

1-Personelden alacaklar 27.523,89 

28.216,05 

20.298,61 

117.434,80 

2-Diğer çeşitli alacaklar 692,16 97.136,19 

3- Şüpheli diğer alacaklar 31.286,46 44.744,27 

4- Şüpheli diğer alacaklar karş. (-) (31.286,46) (44.744,27) 

E-Stoklar 3.605.940,32 10.907.201,84 

1-Stoklar (ver. sip. avans.hariç) 3.561.948,94 10.258.262,77 

2-Stok değer düşüklüğü karşı lığı (-) 0,00 

3-Verilen sipariş avanslan 43.991,38 648.939,07 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onanm mal. 0,00 

G-Gelecek aylara ait gid. vc gel. tah. 229.932,02 257.151,12 

H-Diğer dönen varlıklar 1.911.445,11 3.071.616,40 

DÖNEN VARLIKLAR T O P L A M I 6.168.763,47 14.695.162,10 

II-DURAN V A R L I K L A R 

A-Ticari alacaklar 18.125,00 20.355,00 

1-Alacak senetleri reeskontu (-) 

2-Şüpheli tic. alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 0,00 

1-Alacak senetieri reeskontu (-) 

2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 0,00 

3-İştirakler 

6-Bağlı ortaklıklar 

7-Bağlı ortak sermaye taahhüt(-) 

8-Bağlı ort. ser. payl. değ.düşk. kanj(-) 

D-Maddi duran varlıklar 47.476.428,59 51.996.416,19 

I -Maddi duran varlıklar (brüt) 91.232.340,76 112.024.792,37 

2-Birikmiş amortismanlar (-) (63.774.270,57) (67.582.137,74) 

3-Yapılmakta olan yatırımlar 19.628.183,13 7.553.761,56 

4-Verilen avanslar 390.175,27 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 

1 - Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 

2-Birikmiş amortismanlar (-) 0,00 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 1.443.466,13 2.232.513,89 

1-Özel tükenmeye tabi varlıklar 1.764.768,68 2.971.814,22 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) (321.302,55) (739.300,33) 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 

H-Diğer duran varlıklar 

D U R A N V A R L I K L A R T O P L A M I 48.938.019,72 54349.285,08 

AKTİF ( V A R L I K L A R ) T O P L A M I 55.106.783,19 68.944.447,18 

- 1289 -



TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (kaynaklar) 
Önceki dönem 

YTL 

Cari dönem 

YTL 

I.Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 10.055,38 2.722.060,55 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 39.925.141,07 52.145.349,91 

1 -Borç scneüeri reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 1.416,00 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 

G-Borç ve gider karşılıklan 

9.677.586,06 

14.913.860,84 

1.647.758,42 

2.173.620,80 

1 -Dönem kan vergi ve diğ. yas. yük. karş. 

2-Dönem kan peş. öd. ver. vc diğ.yük. (-) 

3-Maliyet giderleri karşılığı 14.913.860,84 2.173.620,80 

4-Diğer borç ve gider karşılığı 

H-Gelecek aylara ait gelir ve gid. tah. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kay. 

2.022.981,37 

37.391,15 

2.216.263,45 

59.270,40 

KISA VADELt YABANCI KAY. TOP. 66.587.015,87 60.965.73933 

II. Uzun vadeli yabana kaynaklar 

A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar 

1-Ticari Borçlar 

2-Borç senetleri reeskontu (-) 

C-Diğer borçlar 

1-Diğer borçlar 

2-Diğer borç seneden reeskontu (-) 

D-Alınan avanslar 

E-Borç ve gider karşılıklan 49.165,17 56.531,07 

1 -Kıdem tazminatı karşılıklan 

2-Diğer borç ve gider karşılık. 49.165,17 56.531,07 

F-Gelecck yıllara ait gel. ve gid. tah. 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELt YABANCI KAY. TOP. 49.165,17 56331,07 

İÜ. Öz kaynaklar 

A-Ödenmiş sermaye 

1-Sermaye 500.000.000,00 

463.916.411,82 

550.000.000,00 

540.000.000,00 

2-Ödenmcmiş sermaye (-) (55.013.682,00) (10.000.000) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 18.930.093,82 

B-Sermaye yedekleri 

1-M.D.V. yeniden değerleme artışlan 

2-İştirak. yeniden değer, artışı 

C-Kar yedekleri 5.000.667,64 

1-Yasal yedekler 5.000.667,64 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Özel fonlar 

D-Gcçmiş yıllar karlan 

E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 399.563.834,11 (456.515.715,85) 

F-Dönem net zaran 80.882.643,20 (75.562.107,57) 

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI (11329397,85) 7.922.176,58 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 55.106.783,19 68.944.447,18 
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Gelir ve giderler 

Önceki dönem 
YTL 

Cari dönem 
YTL 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

24.992.980,38 

24.992.980,38 

81.686.519,37 

23.359.711,00 

23.359.711,00 

71.956.102,00 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(56.693.538,99) (48.596.391,00) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

14.636.212,41 17.996.237,00 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(71.329.751,40) (66.592.628,00) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

1.869.772,81 

1.732.787,44 

1.254.049,54 

1.431.396,00 

1.514.736,00 

3.386.285,00 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(72.446.815,57) (70.062.253,00) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

193.019,95 

8.628.847,58 

199.743,00 

5.699.597,00 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

(80.882.643,20) (75.563.107,57) 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı 

A - Brüt satışlar 

B - Satış indirimleri 

C - Net satışlar 

D - Satışların maliyeti (-) 

Brüt satış karı veya zararı 

E - Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet karı veya zararı 

F - Diğer faal.den olağan gelir ve karlar 

G - Diğer faal.den olağan gider ve zar. (-) 

H - Finansman giderlari (-) 

Olağan kar veya zarar 

I - Olağandışı gelir ve karlar 

J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem karı veya zararı 

K. - D.kan vergi ve diğer yasal yük.karş. 

Dönem net karı veya zararı (80.882.643,20) (75.563.107,57) 
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Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 
I-Dönen varlıklar 

A- Hazır değerler 5 .355,39 5.235,17 

B- Menkul kıymetler 

1 - Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

C- Ticari alacaklar 607 .640 ,67 1.578.612,31 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2 - Kazanılmamış fınansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3 - Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

D- Diğer alacaklar 24 .677 ,90 27.204,63 

1- Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (301 .874,00) (402 .850 ,09) 

E- Stoklar 3 .491.982,53 3 .348.825,33 

I - Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 

2 - Verilen sipariş avanslan 74.716,00 236 .501 ,49 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onanm maliyetleri 

G- Gelecek aylara ait giderler vc gelir tahakkukları 381 .487 ,59 309.288,45 

H- Diğer dönen varlıklar 1.824.224,83 1.784.199,76 

Dönen varlıklar toplamı 6.335.368,91 7.053.365,65 
I I - Duran varlıklar 

A- Ticari alacaklar 1.069,50 3 .753,68 

1 - Alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) 

3- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 

B- Diğer alacaklar 

1 - Diğer alacak senetleri reeskontu (-) 

2- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 

C- Mali duran varlıklar 

1 - Bağlı menkul kıymetler 

2- Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) 

3 - İştirakler 

4- İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 

5- İştiraklerden sermaye paylan, değer düşüklüğü karşılığı (-) 

6- Bağlı ortaklıklar (konsol ide dışı) 

7- Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) 

8- Bağlı ortaklıklar sermaye paylan değer düşüklüğü karşılığı (-) 

D- Maddi duran varlıklar 27 .690 .619 ,68 27 .864.837,24 

1 - Maddi duran varlıklar (brüt) 80.480.158,68 80 .181.286,84 

2- Birikmiş amortismanlar (-) (52.789.538,00) (52 .316 .449 ,60) 

3- Yapılmakta olan yatırımlar 

4 - Verilen avanslar 

E- Maddi olmayan duran varlıklar 

1- Maddi olmayan duran varlıklar 

2- Birikmiş amortismanlar (-) 

3- Verilen avanslar 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 2 .261.287,90 2 .498.854,79 

1 - Özel tükenmeye tabi varlıklar 4 .893.305,00 4 .743.815,71 

2- Birikmiş tükenme paylan (-) (2 .632.017,00) (2 .244 .960 ,92) 

3 - Verilen avanslar 

G- Gelecek yıllara ait giderler vc gelir tahakkukları 

H- Diğer duran varlıklar 

Duran varlıklar toplamı 29.952.977,08 30.367.445,71 
Aktif (Varlıklar) toplamı 36.288.345,99 37.420.811,36 
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Önceki dönem Cari dönem 

Pasif (Kaynaklar) Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

YTL YTL YTL YTL 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

A - Mali borçlar 

B- Ticari borçlar 32 .570 ,54 169.803,84 

C- Diğer borçlar 122.560.965,61 128.042.099,01 

D- Alınan avanslar 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onanm hak ediş bedelleri 

F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 6 .297.655,48 1.900.139,78 

G- Borç ve gider karşılıkları 16.386.730,20 2 .337 .220,62 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 2 .312.929,04 2 .573.731,17 

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 49 .525 ,12 1.040.689,88 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 147.640.375,99 136.063.684,30 

II- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

A - Mali borçlar 

B - Ticari borçlar 

C- Diğer borçlar 

D - Alınan Avanslar 

E- Borç ve gider karşılıktan 92 .337,22 100.703,03 

1-Kıdem tazminatı karşılığı 

2-Diğer borç ve giderler karşılıktan 92 .337,22 100.703,03 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuktan 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı 92.337,00 100.703,00 

Yabancı kaynaklar toplamı 147.732.714,00 

III- Öz kaynaklar 

A- Ödenmiş sermaye 545 .174 .103 ,06 640 .000 .000 ,00 

1 -Sermaye 600.000.000,00 650 .000 .000 ,00 

2-Ödenmemiş sermaye (-) (60.000.000,00) (10 .000 .000 ,00) 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farklan 5.174.103,06 

4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farklan (-) 

B- Sermaye yedekleri 

1-Hisse senedi ihraç primleri 

2-Hisse senedi ihraç iptal karlan 

3-Diğer sermaye yedekleri 

C- Kar yedekleri 6 .640.203,28 

1 -Yasal yedekler 6 .640.203,28 

2-Statü yedekleri 

3-Olağanüstü yedekler 

4-Diğer kar yedekleri 

5-Özel fonlar 

D- Geçmiş yıllar karlan 

E- Geçmiş yıllar zararlan (-) (581.184.944,15) (651 .444 .367 ,22) 

F- Dönem net zaran (82 .073 .729 ,41) (87 .299 .208 ,75) 

1 -Teşebbüsün net kan 

2-Azınlık paylan net kan 

Öz kaynaklar toplamı (111.444.367,22) (98.743.575,97) 

Pasif (kaynaklar) toplamı 36.288.345,99 37.420.811,36 
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TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
2006 Yılı Bilançosu 

Gelirler ve Giderler 2005 
Y T L 

2006 
Y T L 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

31.068.660,62 

31.068.660,62 
99.032.848,60 

30.525.960,84 

30.525.960,84 
88.489.160,73 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

(67.964.187,98) (57.963.199,89) 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

17.367.148,67 18.945.694,36 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

(85.331.336,65) (76.908.894,25) 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

19.625.418,95 
3.944.060,04 
3.104.654,25 

7.761.925,55 
3.168.874,13 
2.439.773,95 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

(72.754.631,99) (74.755.616,78) 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

189.699,09 
9.508.796,51 

438.952,19 
12.982.544,16 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

(82.073.729,41) (87.299.208,75) 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri 
C-Net satışlar 
D-Satışlann maliyeti (-) 
Brüt satış karı veya zaran 

E-Faaliyet giderleri (-) 
Faaliyet karı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 
G-Diğer faaliyet, olağan gider ve zararlar (-) 
H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kar veya zarar 
1-Olağandışı gelir ve karlar 
J-Olağan dışı gider veya zararlar (-) 
Dönem karı veya zaran 
K-Döncm karı vergi ve diğer yasal 

Yükümlülük karşılıklan 
Dönem net karı veya zararı (82.073.729,41) (87.299.208,75) 
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SAYI: 72 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 
2005 YILI HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 saydı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 30/04/2008 tarihli 15'inci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

Ülkenin, yer altı kaynaklarından olan madenlerin, Devlet eliyle işletilmesine 1924 
yılında kurulan Ergani Maden Şirketine Maliye Bakanlığının 1/3 payla katılmasıyla 
başlanmıştır. Bu madenlerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle 
işletilmesi ile elektrik üretimi ve dağıtımını yapmak üzere, 14.06.1935 tarih 2805 sayılı 
Kanunla Etibank Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı kanunla MTA'nın bulacağı madenlerin 
işletilmesi görevi Etibank'a verilmiştir. 

Bilahare, Divriği madenleri 1955 yılında 6559 sayılı Kanunla T.Demir ve Çelik 
İşletmelerine, kömür madenlerinin işletilmesi 1957 yılında 6947 sayılı Kanunla T.Kömür 
İşletmeleri Kurumuna, elektrik üretim ve dağıtımı ise 1970 yılında 1312 sayılı Kanunla 
Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiştir. 

10.10.1983 gün 99 sayılı KHK ile ise Etibank yeni bir hukuki yapıya 
kavuşturulmuş, Devlet eliyle aranacak ve işletilecek olan bor tuzları, trona (tabii soda), 
uranyum ve toryum madenlerinin işletme ve arama görevi kendisine verilmiş, 2805 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldınlmıştır. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri hakkındaki 233 sayılı KHK'nin yürürlüğe girmesinden 
sonra, bu KHK'nin geçici 5. Maddesi uyannca düzenlenen Etibank Ana Statüsü Yüksek 
Planlama Kumlu (Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu) tarafından onaylanmış 
ve 9.11.1984 tarih ve 18570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bilahare, Yüksek Planlama Kumlu'nun 7.7.1993 tarih ve 93/T-54 sayılı kararı ile 
Etibank Ana Statüsünün bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve bu değişiklik ile 
Etibank Bankacılık birimi bünyeden aynlarak önce Bağlı Ortaklık Statüsüne 
kavuştumlmuş daha sonra KBİ ve Çinkur gibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
devredilmiştir. 
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Etibank'ın bağlı ortaklığı olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi de 1997 
yılında özelleştirme kapsam ve programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
devredilmiştir. 

1998 yılında, Bakanlar Kurulu'nun 98/10552 sayılı Kararıyla Etibank'ın 
organizasyonu tamamen değiştirilerek Eti Holding A.Ş. unvanlı yeni bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü kurulmuş ve kendisine bağlı müessese ve işletmeleri ise 7 bağlı ortaklık 
şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. 

2000 yılında, Bakanlar Kurulu'nun 2000/283 sayılı kararıyla Eti Holding A.Ş.'nin 
iştiraki olan Eti Zeolit A.Ş.'deki sermaye payı % 85'e yükseltilmiş ve bu şirket de bağlı 
ortaklık haline getirilmiş ve böylece Eti Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık sayısı 8'e 
çıkmıştır. 

Yine 2000 yılı içerisinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2000/63 sayılı ve 
2000/76 sayılı kararlan ile de Eti Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. ve 
Eti Gümüş A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınmış olduğundan bu 4 bağlı 
ortaklık Eti Holding A.Ş. bünyesinden çıkmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
devredilmiştir. 

Eti Holding A.Ş.'nin yeniden yapılanması aşamasında, pazarlama faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., bu konuda 
beklenen faydanın sağlanamaması üzerine, Yüksek Planlama Kurulu'nun 2001/T.9 sayılı 
kararıyla tasfiye edilmiş ve böylece şirketin bağlı ortaklık statüsüne son verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 2003/49 sayılı kararıyla Teşekkülün bağlı 
ortaklıklarından Eti Alüminyum A.Ş.'de özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, 
bu bağlı ortaklık da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 2004/6731 sayılı Kararıyla ise Eti Holding A.Ş.'nin unvanı 
"Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve aynı kararnameyle 
şirketin bağlı ortaklığı olan Eti Bor A.Ş.'nin faaliyetine 31.1.2004 tarihi itibariyle son 
verilmiş olup bu bağlı ortaklığın işletmeleri Ana Teşekküle bağlanmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 2004/T-39 sayılı kararıyla Teşekkül bağlı 
ortaklıklarından Etizeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetine son verilmiş ve bu 
bağlı ortaklık 31.12.2004 tarihli bilançosu üzerinden tüm aktif ve pasifleri ile Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş olup, böylece sentetik zeolit projesine son 
verilmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin 
toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü 2001 2002 2003 2004 2005 Son iki yıl 
farkı 

Artış 
veya 

azalış % 
Sermaye Bin YTL 100.000 100.000 2.916.870 3.314.483 100.000 (3.214.483) (97) 
Ödenmiş sermaye " 50.735 89.210 2.904.411 3.303.546 89.063 (3.214.483) (97) 
Öz kaynaklar 364.334 464.230 954.538 1.026.815 1.022.565 (4.250) (0,4) 
Yabancı kaynaklar 138.396 190.943 88.079 97.310 84.266 13.044 (13) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar - - - - - -
Finansman giderleri 596 - - - - - -
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 333.665 572.290 1.577.762 1.775.160 954.260 (820.900) (46) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortisman " 92.061 143.379 772.175 971.201 227.077 (744.124) (77) 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 73.492 120.355 36.687 24.771 25.630 859 3 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 82 77 43 34 38 4 12 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL 37.333 63.849 21.333 11.989 - (11.989) (100) 
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 42.775 90.726 91.373 78.022 - (78.022) (100) 
İştiraklere ödenen sermaye 4.933 4.933 1.653 13.493 15.243 1.750 13 
İştirakler temettü geliri 4.407 3.272 112 3.531 - (3.531) (100) 
Tüm alım tutarı Bin YTL 71.860 120.355 49.335 94.575 100.364 5.789 6 
Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarları: 
Bor: 
Konsantre (toplam) Bin Ton 1.378 1.370 1.372 1.626 1.942 316 19 
-Tinkal 591 636 671 766 890 124 16 
-Kolemanit 599 640 585 716 908 192 27 
-Üleksit 188 95 116 144 144 - -
Rafine (toplam) 389 392 448 619 775 156 25 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) 261 266 299 391 507 116 30 
-Boraks dekahidrat 28 34 33 37 47 10 27 
-Borik asit 81 83 90 153 184 31 20 
-Sodyum perborat 19 9 26 38 37 (D (2) 

Alüminyum 
-Sıvı alüminyum 62 63 - - - - -
-Alümina 146 153 - - - - -
-Döküm ürünleri 64 64 - - - - -
-Hadde ürünleri " 24 26 - - - - -

Tüm üretim tutarları (tüm üretim maliyeti) Bin YTL 201.930 300.274 156.307 227.182 254.467 27.285 12 
Başlıca satış miktarları 
Bor: 
Konsantre (toplam) Bin Ton 532 416 374 416 491 75 18 
-Tinkal 39 - 1 1 - - -
-Kolemanit(+öğütülmüş kolemanit) " 354 292 250 291 337 46 16 
-Üleksit 139 124 123 124 154 30 24 
Rafine (toplam) " 388 392 440 572 704 132 23 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) 263 265 294 396 466 70 18 
-Boraks dekahidrat 27 33 33 41 44 3 1 
-Borik asit " 85 83 89 135 173 38 28 
-Sodyum perborat 13 11 24 23 21 (2) (8) 

Alüminyum 
-Alümina 37 33 - - - - -
-Döküm ürünleri 50 48 - - - -
-Hadde ürünleri 11 13 - - - -
Net satış tutarı Bin YTL 440.149 488.754 344.953 390.548 435.342 44.794 11 
Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme " 25.441 28.057 9.209 16.165 20.638 4.473 27 
-Yarı mamuller 17.189 26.074 11.056 21.505 14.763 (6.742) (31) 
-Mamuller 25.950 35.729 37.839 50.693 68.895 18.202 36 
-Ticari mallar 425 2.385 39 42 40 (2) (5) 
-Diğer stoklar - - - - -
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Memur (ortalama) Kişi 467 499 429 356 347 (9) (3) 
Sözleşmeli (ortalama) 2.059 2.165 1.610 1.523 1.412 (111) (7) 
İşçi (ortalama) 5.146 5.075 2.678 2.535 2.443 (92) (4) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 129.523 147.079 133.380 104.254 121.178 16.924 16 
Cari yıla ilişkin 
-Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 6.184 9.412 9.595 9.335 9.798 463 5 
-Memur başına aylık ortalama giderler YTL 1.103 1.571 1.900 2.185 2.353 168 8 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 23.097 31.668 28.924 30.713 32.267 1.554 5 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama giderler YTL 1.050 1.219 1.492 1.680 1.904 224 13 
-işçiler için yapılan giderler Bin YTL 89.194 95.823 61.026 59.273 69.946 10.673 18 
-İşçi başına aylık ortalama giderler YTL 1.444 1.573 1.953 1.948 2.386 438 22 
Dönem karına iliş.vergi ve diğ. yasal 
yüküm. 

Bin YTL 72.705 43.499 28.642 661 - - -

Tahakkuk eden vergiler 98.423 83.821 49.901 18.996 13.559 (5.437) (28) 
GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) 339.624 330.335 290.082 327.973 274.550 (53.423) (16) 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 360.175 356.796 311.341 343.565 280.806 (62.759) (18) 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 360.175 356.957 311.453 343.750 280.806 (62.944) (18) 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 86 34 14 8 9 1 13 
Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 105 38 8 1 5 4 400 
Ekonomik karlılık % 58 33 21 1 6 5 500 
Zararlılık % - - - - - - -
Faaliyet karı veya zararı Bin YTL 192.686 125.397 125.371 77.849 - (71.849) (100) 
Dönem karı veya zararı 277.738 228.413 158.075 89.893 - (89.893) (100) 
Bilanço karı veya zararı 205.580 185.501 129.991 89.232 - (89.232) (100) 
Füzyon 
Faaliyet kan veya zararı Bin YTL 17.824 10.593 (7.037) 75.715 96.083 20.368 27 
Dönem karı 108.913 120.550 42.859 99.862 53.924 (45.938) (46) 
Bilanço karı 89.513 112.253 42.859 101.301 42.410 (58.891) (58) 

NOT: 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllan YTL olarak düzenlenmiştir. 
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1935 yılında Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile kurulan Teşekkül, 26.1.1998 
tarih ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu karanyla 1.5.1998 tarihi itibariyle Eti Holding 
A.Ş. unvanlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürülmüş, aynı karar ile bağlı müessese 
ve işletmeleri ise Eti Bor A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti 
Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. unvanı ile kurulan bağlı ortaklıklar bünyesinde 
toplanmış, ayrıca Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. adı altında bir pazarlama şirketinin 
kurulmasıyla Teşekkül, 7 adet bağlı ortaklık ile faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 8.2.2000 tarih ve 2000/283 sayılı karanyla Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Eti Holding A.Ş.) bir iştiraki olan Etizeolit Kimya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki sermaye payı % 85'e çıkarılmasıyla bu şirket bağlı ortaklık 
haline dönüştürülmüş, böylece Teşekkülün bağlı ortaklık sayısı 8'e yükselmiştir. 2004 
yılında ise Bakanlar Kurulu'nun 2.8.2004 tarih ve 2004/22 sayılı karanyla bu şirketteki 
diğer ortaklann % 15'lik hissesi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce satın 
alınarak kuruluşun şirketteki sermaye payı % 100'e çıkarılmıştır. 

Bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 28.7.2000 tarih ve 2000/63 sayılı 
kararıyla Eti Bakır A.Ş., 10.10.2000 tarih ve 2000/76 sayılı kararıyla da Eti Gümüş A.Ş., 
Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., yine Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13.8.2003 
tarih ve 2003/49 sayılı Kararı ile ise Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış olup, bu bağlı ortaklıkların özelleştirme işlemleri tamamlanmış, Eti 
Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., bu bağlı ortaklıktan beklenen faydanın sağlanamaması 
üzerine, 26.4.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 22.5.2001 
tarihli bilançosu üzerinden ve yine Yüksek Planlama Kurulu'nun 30.12.2004 tarih ve 
2004/T-39 sayılı kararıyla bağlı ortaklıklardan Etizeolit A.Ş.'nin ise 31.12.2004 tarihli 
bilançosu üzerinden Teşekkül'e devredilmek suretiyle faaliyetlerine son verilmiştir. 

Teşekkül, Eti Holding A.Ş. unvanı ile faaliyetini sürdürmekte iken 21.1.2004 tarih 
ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
unvanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, aynı kararname ile 
kuruluşun bağlı ortaklığı olan ve 2840 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak kurulmuş 
bulunan Eti Bor A.Ş.'nin faaliyetine 31.1.2004 tarihinde son verilmiş ve bu bağlı 
ortaklığın işletmeleri aynı tarih itibariyle Teşekküle bağlanmıştır. 

Bütün bu gelişmeler sonucu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün herhangi 
bir bağlı ortaklığı kalmamış, Teşekkül, iştigal konulan bor ve bor türevlerinin üretim ve 
pazarlaması olan 5 işletme ile faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. 

Dünya bor rezervinin % 70 gibi önemli bölümünün Ülkemizde bulunduğu 
gözönünde bulundurularak, Teşekküle bağlı bor işletmelerinin tüm sorunlarının 
gecikmeye mahal vermeden çözülmesi, yatırımların hızla tamamlanması, ham bor ihracatı 
yanında katma değeri yüksek uç ürün üretimine geçilmesi ve bunların yanında Ülkede, 
ham maddesi bora dayalı sanayi tesislerinin kurulması önem arzetmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

Teşekkül ve bağlı birimleri, 233 sayılı KHK ve ana statü ile özel hukuk 
hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, denetimleri 233 sayılı KHK ile 
3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı KHK esaslarına göre yapılmaktadır. 

Teşekkülün merkez ve bağlı tüm birimlerinde 2005 yıl sonu itibariyle 1.655 
memur ve sözleşmeli personel, 2.392 işçi olmak üzere toplam 4.047 kişi istihdam 
edilmiştir. Önceki döneme göre Teşekkülün memur ve sözleşmeli personel sayısı % 11 
oranında 197 kişi, işçi sayısı ise % 5 oranında 117 kişi azalmıştır. 
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Teşekkülün tüm personeli için 2005 yılında 121,2 milyon YTL'si tutarında 
harcama yapılmış olup, bu harcamaların % 36,8 oranında 44,6 milyon YTL'si memur ve 
sözleşmeli personele, % 63,2 oranında 76,6 milyon YTL'si ise işçilere aittir. Geçen 
döneme göre memur ve sözleşmeli personel harcamaları % 6 oranında, işçi harcamaları 
ise % 23 oranında artmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 

Teşekkülün 2005 yıl sonu itibariyle nominal sermayesi 100 milyon YTL, ödenmiş 
sermayesi ise 89,1 milyon YTL'dir. 2005 yılında, Teşekkül öz kaynakları önceki döneme 
göre % 0,4 oranında 4,3 milyon YTL azalarak 1.022,6 milyon YTL olarak teşekkül etmiş 
olup, bu azalma, önceki dönemde, bağlı ortaklıklann 2003 yılı kârlarından 2004 yılında 
alınan temettününde yer almasına karşın, cari dönemde Teşekkül'ün bağlı ortaklığı 
bulunmaması nedeniyle, sadece 2005 yılı kânnın teşekkül etmesinden ve buna bağlı 
olarak, zahiren önceki dönem kârının yüksek teşekkül etmiş olmasından kaynaklanmıştır. 

Teşekkülün dönen değerleri, cari borçlarını rahatlıkla karşılayacak düzeyde olup, 
likitide yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. 

Teşekkül, 2005 yıl sonu itibariyle güçlü bir mali yapıya sahip bulunmakta olup, 
Hazine'ye 2005 yılında brüt 73 milyon YTL, 2006 yılında ise brüt 37 milyon YTL temettü 
ödemesi yapılmıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI : 

2005 yılında Teşekkülün bağlı ortaklıktan tarafından üretilen başlıca ürün 
miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Konsantre kolemanit 

Konsantre üleksit 

Konsantre tinkal 

Bor türevi 

Asitborik 

2005 yılında Teşekkülce üretilen ürünlerin tüm satışlanndan 435,3 milyon YTL 
hasılat elde edilmiş olup, bunun 434,2 milyon YTL'si ham ve rafine bor, 1,1 milyon 
YTL'si de diğer satışlardan sağlanmıştır. Satış gelirlerinin % 92 oranında 401,7 milyon 
YTL'si ihracattan elde edilmiştir. 

Teşekkül'ün işletmelere vermiş olduğu hizmet karşılığı olan ve gelir tablosunda 
yer alan hizmet satışları tutarı 33,6 milyon YTL ile birlikte gelir tablosunda yer alan 
toplam hasılat tutarı 468,9 milyon YTL'dir. 

Üretilen ürünlerden özellikle, ham ve rafine bor, ürünlerinin yurtdışı satış fiyatlan 
dünya piyasa şartlanna göre oluşmaktadır. Bu fiyatlardaki dalgalanmalar ve döviz 
kurlarındaki değişimler Teşekkülün satış fıyatlannı direkt olarak etkilemektedir. 

908 Bin ton 

144 " " 

890 " " 

591 " " 

184 " " 
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V. YATIRIMLAR : 

Teşekkülün 2005 yılı yatırım ödeneği 66,7 milyon YTL olarak belirlenmiş olup, 
dönem içinde bu ödeneğin % 38,4'ü oranında 25,6 milyon YTL nakdi harcama 
yapılmıştır. 

Teşekkülün 2005 yılı önemli yatırımlarını, Bor Master Arama Projesi, II. Ham Bor 
Öğütme Tesisi Projesi, Sodyum Perborat Tesisi Tevsii Projesi, Bor Oksit Üretim Tesisi 
Projesi Makine Teçhizat Projeleri gibi projeler ile İdame Yenileme Projeleri için yapılan 
harcamalar oluşturmaktadır. 

VI. BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER : 

-Bağlı Ortaklıklar 

Teşekkülün bağlı ortaklıklarından 4'ü 2000 yılında, Eti Alüminyum A.Ş. ise 2003 
yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmış, Eti Bor A.Ş. Bakanlar Kurulu karan 
ile 31.1.2004 tarihi, Eti Zeolit A.Ş. ise Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 31.12.2004 
tarihi itibariyle kapatılmış olduğundan Teşekkül bünyesinde herhangi bir bağlı ortaklık 
kalmamıştır. 

-İştirakler 

Teşekkülün yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri mevcut olup, yurtiçi iştirakleri, 

-% 28,2 oranında pay sahibi olduğu Hidrojen Peroksit Sanayi ve Tic. A.Ş., 

-% 26 oranında pay sahibi olduğu Eti Soda A.Ş.'dir. 

Bor ürünlerinin pazarlanması amacıyla oluşturulan yurtdışı iştirakleri ise, 

-% 75 oranında pay sahibi olduğu Lüksemburg'da yerleşik Etimine S.A., 

-% 50 oranında pay sahibi olduğu Finlandiya'da yerleşik Eti Products O.Y. 

firmalarıdır. 

Bunlann dışında yurtiçinde bulunan ve tasfiye halinde olan Türk Civa İşletmeleri 
A.Ş., Türkiye Krom İşletmeleri A.Ş. ve Metek Metal Tekno ve Yatınm A.Ş. olmak üzere 
üç iştirak bulunmaktadır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, bakır, krom, gümüş ve alüminyum 
işletmelerinin özelleştirilmesi sonucu Teşekkülün iştigal konusu bor ve bor türevlerinin 
üretim ve pazarlanması ile sınırlı hale gelmiştir. 

Dünya bor rezervinin % 70 gibi önemli bir bölümünün Ülkemizde bulunduğu ve 
yapılacak aramalarla bunun daha da artacağı gözönünde bulundurularak, Eti Bor A.Ş.'nin 
kapatılmasıyla Teşekküle bağlanan bor işletmelerinde üretilen ham bor ve katma değeri 
yüksek olan ve istihdam yaratan rafine bor ve uç ürün ihracatının yanında, Ülke bor 
rezervinin ekonomiye daha fazla kazandırılmasının sağlanması için, diğer ülkelerde 
olduğu gibi, yurtiçinde hammaddesi bora dayalı sanayi tesislerinin kurulmasının teşvik 
edilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Dünya bor 
piyasasındaki payının arttınlmasını teminen, pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve 
bu konuda her türlü imkanın kullanılması gereklidir. 
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VII. ÖNERİLER: 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Ülkede bol miktarda bulunan ve yapılan arama ve sondajlarla devamlı artmakta 
olduğu görülen bor rezervinin ekonomiye daha çok kazandın İmasını teminen; 

-Diğer ülkelerde olduğu gibi, yurtiçinde hammaddesi bora dayalı sanayi 
tesislerinin kurulmasının gerekli olduğu dikkate alınarak, Teşekkül tarafından üretilen 
ham ve rafine bor ürünlerini sanayide hammadde olarak kullanıp, nihai ürünlere 
dönüştürecek tesislerin kurulmasının teşvik ve desteklenmesi amacıyla DPT ile gerekli 
koordinasyonun sağlanması, 

-Mevcut müşterilerin muhafazası yanında, yeni müşteriler edinilmesi ve bu amaçla 
satış potansiyelinin bulunduğu bölgelerde, özellikle uzak doğu ülkelerinde satış 
temsilcilikleri oluşturulması. 

2- Hidrojen Peroksit A.Ş. yönetiminde etkin olan grubun mensubu olduğu diğer 
şirketlere, Hidrojen Peroksit A.Ş.'den kâr aktararak zarara uğrattığı yönünde şirket 
denetçisi tarafından hazırlanan 2005 yılı denetim raporu üzerine, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü tarafından gruba ait şirketlerin mali işlemlerinin vergi, mali 
yükümlülükler ve kâr dağıtımı ile diğer konular çerçevesinde incelenmesi ve 
araştırmasının yapılabilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde başlatılan 
çalışmalara devam edilmesi ve alınacak sonuçlara göre yasal yollara başvurulması. 

3- Teşekkülün uhdesinde bulunan Beypazan bölgesindeki mevcut soda rezervinin 
ekonomiye kazandırılması amacıyla Eti Soda A.Ş.'nin kurulmasından önce yatınmcı 
ortaklarla imzalanmış olan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya ek sözleşmelerde 
öngörülen hususlar yerine getirilmeden ve fizibilite sonuçlan belirlenmeden şirketin 
kurulmuş olmasından ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle, 
süresi içerisinde sonuçlandınlamayan yatırım çalışmalarının ivedilikle tamamlanması ile 
bir an önce üretime geçilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması. 

4-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılı bilançosu ve 53.924.483,34 
Yeni Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2005 Ydı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A-Hazır değerler 37.264.696,40 67.804.566,41 
B-Mcnkul kıymetler 

1 -Menkul kıymetler değer düş.kar. 
C-Ticari alacaklar 71.677.204,75 71.661.964,79 74.308.660,82 74.293.420,85 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 15.239,96 15.239,97 

D-Diğer alacaklar 19.487.191,32 14.414.732,81 34.175.644,03 29.057.186,57 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-ŞUphcli diğer alacaklar karşılığı (-) 5.072.458,51 5.118.457,46 

E-Stoklar 88.441.403,50 88.456.526,67 104.347.122,54 103.316.129,61 
l-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) 1.664.698,06 2.297.480,06 
2-Verilen sipariş avansları 1.679.821,23 1.266.487,13 

F-Yıllara yaygın inş ve onar maliyetleri 
G-Gelecek aylara ait gid.ve gel.tahak. 389.307,44 4.384,69 
H-Diğer dönen varlıklar 11.495.169,64 16.139.775,00 

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 223.682.397,75 290.615.463,13 
II-DURAN VARLIKLAR 

A-Ticari alacaklar 317.340,94 391.63 LJ 6 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-ŞUphcli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 25.482.325,87 15.242.869,54 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı menkul kıy.değcr düş.karş.(-) 
3-İştirakler 21.559.470,11 21.292.744,55 
4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 8.066.500,01 6.049.875,01 
5-lştirakler serm.pay.değ.düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 22.129.355,77 
7-Bağlı ortak.sermaye taahhütleri (-) 10.140.000,00 
8-Bağlı ortak.senn.pay.değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 
10-Diğer mali dur.var.değer düş.kars.(-) 

D-Maddi duran varlıklar 803.872.229,23 727.183.579,49 
1-Maddi duran varlıklar (brüt) 1.530.870.127,95 700.590.252,25 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 971.160.336,82 227.076.818,57 
3-Yapılmakta olan yatırımlar 240.813.515,30 247.845.204,40 
4-Verilen sipariş avansları 3.348.922,80 5.824.941,41 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 15.972.211,36 13.121.765,72 
1 -Maddi olmayan duran varlıklar (brüt) 23.955.566,04 22.960.959,42 
2-Birikmiş amortismanlar (-) 7.985.184,31 10.006.452,99 
3-Verilv.n ıv insi ıı 1.829,63 167.259,29 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 63.576.377,50 57.573.094,18 
1 -Özel tükenmeye tabi varlıklar (brüt) 275.325.379,60 290.847.544,87 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) 211.749.002,10 233.274.450,69 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel.tahak. 2.173.478,19 2.140.160,00 
Il-Diğer duran varlıklar 3.803.637,26 3.798.388,98 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 915.197.600,35 819.451.489,07 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.138.879.998,10 1.110.066.952,20 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Bilançosu 

Önceki dönem Cari dönem 
Pasif (Kaynaklar! YTL YTL 
I-K1SA VADELİ YABANCI KAY. 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 19.765.465,38 17.626.613,24 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 2.025.887,51 6.253.524,72 

1 -Borç senetleri reeskontu (-) 
D-Alınan avanslar 1.162.334,62 2.614.953,49 
E-Yıllara yaygın inş.ve onarım hak. 
F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 3.381.262,37 3.007.484,66 
G-Borç ve gider karşılıklan 

1-Dönem kan ver.ve diğ.yas.yük.karş. 
2-Dön.kar.peş.öde.ver.ve diğ.yük.(-) 
3-Kıdem tazminatı karşılığı 
4-Diğcr borç ve gider karşılıklan 

H-Gelecek aylara ait gel.ve gid.tahak. 2.661.130,45 3.216.037,90 
I-Diğerkısa vadeli yabancı kaynaklar 1.048.429,75 1.328.835,29 

KİSA VADELİ YABANCİ KAY.TOP. 30.044.510,08 34.047.449,30 
II-UZUN VADELİ YABANCİ KAY. 

A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar 317,52 230,02 

I -Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 701.591,51 1.724.272,15 

1 -Diğer borç senetleri reeskontu (-) 
D-Ahnan avanslar 
E-Borç ve gider karşılıklan 13.300.180,44 14.712.339,61 

1 -Kıdem tazminatı karşılıklan 
2-Diğer borç ve gider karşılıklan 13.300.180,44 14.712.339,61 

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gid.tahak. 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 

UZUN VADELİ YAB KAY.TOP. 14.002.089,47 16.436.841,78 
ITI-ÖZ KAYNAKLAR 

A-Ödenmiş sermaye 3.303.545.748,36 89.063.021,36 
1 -Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 
2-Odenmemiş sermaye (-) 10.936.978,64 10.936.978,64 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 3.214.482.727,00 

B-Sermaye yedekleri 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2-Hisse senedi iptal karlan 
3-MDV yeniden değerleme artışlan 
4-İştirakler yeniden değerleme artış. 
5-Diğer sermaye yedekleri 

C-Kar yedekleri 1.061.804.960,44 928.109.491,45 
1 -Yasal yedekler 1.060.642.232,60 927.786.714,67 
2-Statü yedekleri 
3-OlağanUstü yedekler 
4-Diğer kar yedekleri 
5-Özel fonlar 1.162.727,84 322.776,78 

D-Geçmiş yıllar karlan 586.428,81 
E-Geçmiş yıllar zararlan (-) 3.371.818.137,25 12.100.763,84 
F-Dönem net kan 101.300.827,00 53.924.483,34 

OZ KAYNAKLAR TOPLAMI 1.094.833.398,55 1.059.582.661,12 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.138.879.998,10 1.110.066.952,20 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2005 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 432.363.148,05 468.956.492,72 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 432.363.148,05 468.956.492,72 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 263.746.983,87 276.535.800,94 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 168.616.164,42 192.420.691,78 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 92.900.914,85 96.338.036,75 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 75.715.249,33 96.082.655,03 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 175.367.671,95 14.762.199,10 

G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 94.506.520,55 3.309.373,43 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 156.576.400,73 107.535.480,70 

İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 23.886.896,37 26.940.260,80 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 80.601.054,10 80.551.258,16 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 99.862.243,00 53.924.483,34 

K-DÖNEM KARİ VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞ.(-) 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 99.862.243,00 53.924.483,34 
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SAYI: 73 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 
2006 YILI HESAP VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİT KOMİSYONU 

DENETİMİ 

GİRİŞ 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılına ait hesap ve işlemleri, 
3346 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince, Komisyonumuzun 23'üncü 
Yasama Dönemi 2'nci Yasama Yılının 30/04/2008 tarihli 15'inci birleşiminde 
denetlenmiştir. Tam tutanakla kayıt altına alınan söz konusu denetim görüşmeleri 
sırasında, Kuruluşla ilgili olarak hazırlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yıllık 
Denetim Raporu, Kuruluş tarafından anılan Raporda yer alan önerilere verilen cevaplar ile 
diğer belgeler ve görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından sözlü olarak gündeme 
getirilen hususlar dikkate alınmıştır. 

Denetleme sonucunda, Kuruluşun statüsü, amaçları, faaliyetleri ve mali durumu 
çerçevesinde ulaşılan tespitlere ve yapılmış denetim sonucuna ilişkin olarak işbu rapor 
hazırlanmıştır. 

I. TOPLU BAKIŞ : 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ruhsatı kendisine ait olan sahalarda 
işletilen ocaklardan elde ettiği cevherleri sınai tesislerinde işlemek suretiyle ham ve 
rafine bor, alüminyum ürünleri, ferrokrom konsantre bakır, gümüş ve perlit ürünlerini 
üretmekte iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ile gümüş, bakır, ferrokrom ve 
alüminyum üretimi yapan işletmelerin özelleştirme kapsam ve programına alınması 
neticesi bu kuruluşların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlanmasıyla Teşekkül'ün 
üretim faaliyetleri ham ve rafine bor üretimiyle sınırlı hale gelmiştir. 

Yapılan hesaplamalar Dünya bor rezervinin % 70'inden fazlasının Türkiye'de 
olduğunu, yapılacak araştırmalarla bu oranın daha da artacağını göstermekte olup, 
Ülkemizin, Dünya bor piyasasındaki payı ise % 35 seviyesinde seyretmektedir. 

Devletin maden işletmeciliğine ilgisi, 1924 yılında kurulan Ergani Maden Şirketi'ne 
Maliye Bakanlığı'nın üçte bir payla katılmasıyla başlamıştır. 14.6.1935 tarihinde Türkiye'nin 
yeraltı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle 
üretilmesini sağlamak, elektrik üretimi ve dağıtımını yapmak üzere 2805 sayılı Kanunla 
Etibank kurulmuştur. Bu kanunla Etibank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)'nün 
bulacağı madenlerin işletilmesinde öncelikle görevlendirilmiştir. 

2805 sayılı Etibank Kuruluş Kanunu ile madenciliğin çeşitli dallarında çalışılması, 
elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması, üretilecek enerjinin iletim, satış ve dağıtımının 
sağlanması ve bünye içinde bankacılık işlemleri yapılması öngörülmüştür. 

Divriği demir madenleri, 1955 yılında 6559 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Demir 
Çelik İşletmelerine, kömür işletmeleri, 1957 yılında 6947 Kanunla kurulan Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu'na, elektrik üretim ve iletim tesisleri ise 1970 yılında 1312 
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sayılı Kanunla kurulan Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmiştir. 1955 yılında 6590 
sayılı Kanunla, Etibank bünye dışında da bankacılık yapma olanağına kavuşmuştur. 

Etibank 10.10.1983 gün 99 sayılı KHK ile yeni bir hukuki yapıya kavuşmuş, 
Devlet eliyle aranacak ve işletilecek olan bor tuzları, trona (tabii soda), uranyum ve 
toryum madenlerinin işletilme ve arama görevi kendisine verilmiş, 2805 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kamu İktisadi Teşekkülleri hakkında 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 
yürürlüğe girmesinden sonra, bu KHK'nın geçici 5 inci maddesi uyarınca düzenlenen Etibank 
Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu (Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu) 
tarafından kabul edilmiş ve 09.11.1984 tarih ve 18570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Aynca Yüksek Planlama Kurulu'nun 7.7.1993 tarih ve 93/T-54 sayılı karan ile 
Etibank Ana Statüsünün bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve bu değişiklik ile 
Etibank Bankacılık birimi, KBİ ve Çinkur özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olup, bunlardan Bankacılık ile Çinkur özelleştirilmiş, KBİ A.Ş.'de ise Özelleştirme 
Yüksek Kurulu kararı gereği tasfiye işlemleri devam etmektedir. 

1998 yılında Etibank'ın organizasyon yapısı tamamen değiştirilmiş ve Eti Holding 
A.Ş. unvanlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne dönüştürülerek işletme ve müesseseleri yeni 
kurulan 7 bağlı ortaklık bünyesinde toplanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ile 2000 yılı içerisinde, Eti Gümüş A.Ş., Eti 
Bakır A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., 13.8.2003 tarih ve 2003/49 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla ise Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Yüksek Planlama Kurulu'nun 
26.4.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı kararıyla kapatılmış böylece bağlı ortaklık olarak Eti 
Bor A.Ş. ve Eti Zeolit A.Ş. kalmıştır. 

Resmi Gazete'nin 21.1.2004 tarih ve 25353 sayılı nüshasında yayımlanan 
2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Eti Holding A.Ş.'nin ticari unvanı "Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş, ayni kararla Teşekkülün bağlı ortaklığı 
olan Eti Bor A.Ş.'nin 31.1.2004 tarihi itibariyle kapatılmasına ve tüm varlıklannın 
Teşekkül'e devredilmesine karar verilmiştir. Bu bağlı ortaklığın kapatılmasıyla bor 
işletmeciliği yapan işletmelerin hepsi Teşekküle bağlı olarak faaliyet göstermeye başlamış 
ve Teşekkülün iştigal konulan bor ve bor türevlerinin üretim ve pazarlanması ile sınırlı hale 
gelmiştir. Bu değişim sonucu Teşekkül'ün yeniden hazırlanan ana statüsü YPK'nın 
27.5.2004 tarih ve 2004/T-16 sayılı kararıyla onaylanarak uygulamaya konulmuştur. 

Tek bağlı ortaklık olarak kalan ve henüz yatırım aşamasında olan Etizeolit A.Ş. ise, 
geleceğinin belirsiz ve yapılacak yatırımının riskli olması nedeniyle Yüksek Planlama 
Kurulu'nun 30.12.2004 tarih ve 2004/T-39 sayılı karanyla 31.12.2004 tarihi bilançosu 
üzerinden Teşekkül'e devredilmek suretiyle kapatılmıştır. Böylece Teşekkül'ün herhangi 
bir bağlı ortaklığı kalmamış, faaliyetini bor işletmeleriyle sürdürmeye başlamıştır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin 
toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü 2002 2 0 0 3 2004 2005 2006 Son iki yıl Artış veya Toplu bilgiler (Konsolide) 
farkı azalış % 

Sermaye Bin YTL 100.000 2.916.870 3.314.483 100.000 100.000 - -
Ödenmiş sermaye " 89.210 2.904.411 3.303.546 89.063 89.063 -
ö z kaynaklar 464.230 954.538 1.026.815 1.022.565 1.038.208 15.643 2 
Yabancı kaynaklar 190.943 88.079 97.310 84.266 199.429 115.163 137 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) 572.290 1.577.762 1.775.160 954.260 980.914 26.654 3 
Maddi duran varlıkl.birikmiş amortis. 143.379 772.175 971.201 227.077 260.654 33.577 15 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin YTL 120.355 36.687 24.771 25.630 44.492 18.862 73 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 77 43 34 38 62 24 63 
Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin YTL 63.849 21.333 11.989 - -
Bağlı ortaklıklar temettü geliri 90.726 91 .373 78.022 - - -
İştiraklere ödenen sermaye 4.933 1.653 13.493 15.243 21.587 6.344 42 
iştirakler temettü geliri 3.272 112 3.531 - 2.124 2.124 -
Tüm alım tutarı Bin YTL 120.355 49.335 94.575 100.364 69.021 (32.343) (32) 
Başlıca (mal ve hizmet) üret.miktar: 
Bor: 
Konsantre (toplam) 

Başlıca (mal ve hizmet) üret.miktar: 
Bor: 
Konsantre (toplam) Bin Ton 1.370 1.372 1.626 1.942 1.913 (29) (2) 
-Tinkal 636 671 766 890 861 (29) (3) 
-Kolemanit 640 585 716 908 917 9 1 

-Üleksit 95 116 144 144 135 (9) (6) 
Rafine (toplam) • 392 448 619 775 826 51 7 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) 266 299 391 507 567 60 12 
-Boraks dekahidrat 34 33 37 47 44 (3) (6) 
-Borik asit 83 90 153 184 196 12 7 
-Sodyum perborat 9 26 38 37 19 (18) (49) 

Alüminyum 
-Sıvı alüminyum 63 - - - -
-Alümina 153 - - - - -
-Döküm ürünleri 64 - - - - - -
-Hadde ürünleri 26 - - - - -

Tüm üretim tutar.(tüm üretim maliyeti) Bin YTL 300.274 156.307 227.182 254.467 293.598 39.131 15 
Başlıca satış miktarları 
Bor: 
Konsantre (toplam) Bin Ton 416 374 416 491 530 39 8 
-Tinkal - 1 1 - - - -
-Kolemanit(+öğütülmüş kolemanit) 292 250 291 337 355 18 

21 
5 

-Üleksit 124 123 124 154 175 
18 
21 14 

Rafine (toplam) 392 440 572 704 868 164 23 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) 265 294 396 466 597 131 28 
-Boraks dekahidrat 33 33 41 44 45 1 2 
-Borik asit 83 89 135 173 209 36 21 
-Sodyum perborat 11 24 23 21 17 (4) (19) 

Alüminyum 
-Alümina 33 - - - - - -
-Döküm ürünleri " 48 - - - - -
-Hadde ürünleri 13 - - - - -

Net satış tutan Bin YTL 488.754 344.953 390.548 435.342 568.122 132.780 31 
Stoklar: 
-İlk madde ve malzeme " 28.057 9.209 16.165 20.638 27.950 7.312 35 
-Yarı mamuller * 26.074 11.056 21.505 14.763 17.023 2.260 15 
-Mamuller 35.729 37.839 50.693 68.895 58.518 (10.377) (15) 
-Ticari mallar 2.385 39 42 40 57 (3) (7) 
-Diğer stoklar " - - - - - - -
Memur (ortalama) Kişi 499 429 356 347 313 (34) (9.8) 
Sözleşmeli (ortalama) 2.165 1.610 1.523 1.412 1.296 (116) (8,2) 
İşçi (ortalama) " 5.075 2.678 2.535 2.443 2.313 (130) (5,3) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin YTL 147.079 133.380 104.254 121.178 123.877 2.699 2,2 
Cari yıla ilişkin 

(130) (1,3) -Memurlar için yapılan giderler Bin YTL 9.412 9.595 9.335 9.798 9.668 (130) (1,3) 
-Memur başına aylık ortalama giderler YTL 1.571 1.900 2.185 2.353 2.574 221 9,4 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin YTL 31.668 28.924 30.713 32.267 33.689 1.422 4,4 
-Sözleşmeli başına aylık ort. giderler YTL 1.219 1.492 1.680 1.904 2.166 262 13,8 
-İşçiler için yapılan giderler Bin YTL 95.823 61.026 59.273 69.946 70.383 437 0,6 
-İşçi başına aylık ortalama giderler YTL 1.573 1.953 1.948 2.386 2.536 150 6,3 

Dönem kar.iliş.ver.ve diğ.yasal yüküm. Bin YTL 43.499 28.642 661 - 41.875 41.875 
271 Tahakkuk eden vergiler 83.821 49.901 18.996 13.559 50.318 36.759 271 

GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 330.335 290.082 327.973 274.550 393.384 118.834 43 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 356.796 311.341 343.565 280.806 396.916 116.110 41 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) 356.957 311.453 343.750 280.806 399.039 118.233 42 
Faaliyet karlılığı (öz kay. yönünden) % 34 14 8 9 18 9 100 
Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 38 8 1 5 19 14 280 
Ekonomik karlılık % 33 21 1 6 21 15 250 
Faaliyet karı veya zararı (konsolide) Bin YTL 125.397 125.371 77.849 - -
Dönem karı veya zararı (konsolide) " 228.413 158.075 89.893 - -
Bilanço karı veya zararı (konsolide) 185.501 129.991 89.232 - -
Füzyon 

9 8 Faaliyet karı veya (zararı) Bin YTL 10.593 (7.037) 75.715 96.083 190.401 94.318 9 8 
Dönem kan 120.550 42.859 99.862 53.924 193.074 139.150 258 
Bilanço karı " 112.253 42.859 101.301 42.410 151.220 108.810 256 

NOT: 2002, 2003 ve 2004 yılları YTL olarak düzenlenmiştir. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bağlı ortaklıkları olan Eti Alüminyum 
A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Bakır A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş.'nin 
özelleştirilmesinden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 26.4.2001 tarih ve 2001/T-9 sayılı 
karanyla Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, 30.12.2004 tarih ve 2004/T-39 sayılı 
karanyla ise Etizeolit A.Ş.'nin kapatılmasından, 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla ise Eti Bor A.Ş.'nin bağlı ortaklık statüsünün kaldınlarak, işletmelerinin 
merkeze bağlanmasından sonra Teşekkül'ün iştigal konusu, bor cevherinin çıkarılması, 
işlenmesi ve pazarlanması ile sınırlı hale gelmiştir. 

Dünya bor rezervinin % 70'ini aşan bir bölümünün ülkemizde olduğu ve 
yapılacak yeni aramalarla bu oranın daha da artabileceği bilinmekte olup, dünya bor 
pazanndaki Teşekkül payı % 35 civarında seyretmektedir. Teşekkül'ün 2006 yılı satışları 
bir önceki döneme göre miktar ve tutar olarak artış göstermiş ise de, bulunacak yeni 
pazarlarla bu satışların daha da arttırılması gerekmektedir. 

Teşekkül tarafından üretilen ham ve rafine bor ürünlerinin % 90'ının üzerindeki 
kısmı ihraç edilmekte olup, bu ihracat ise yoğun olarak Bandırma Limanından 
yapılmaktadır. Teşekkül için önemli bir ihraç limanı olan Bandırma Limanı, 30.12.2004 
tarih ve 2004/128 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış olup, bu limanın özelleştirilmesi halinde, Teşekkül'e önemli mali 
yükler gelebileceği ve bununda kuruluşun rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyeceği, bu 
nedenle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bölümlerin 
özelleştirme dışında tutulması hususu TBMM KİT Komisyonunca da benimsenmiş ve 
alınan tavsiye kararı komisyon tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirilmiştir. 

Bu hususla ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın TCDD'ye, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ise Teşekkül'e muhatap yazılannda özetle, nhtım 
bölümlerinin özelleştirme programından çıkanlmasının, limanın iktisadi bütünlüğüne 
zarar vereceği, ancak özelleştirme aşamasında, gerek İhale Şartlan Belgesinde, gerekse 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinde, hali hazırda yürürlükte olan şartlarla kullanılmasının 
sağlanmasına yönelik düzenlemelere yer verileceği bildirilmiştir. 

Bandırma Limanı İhraç Stok Sahasının devreye girmesinden sonra, Bandırma'da 
üretilen sülfürik asitin, borik asit üretimi için Emet Borik Asit Tesisi'ne sevkedilmesi ile 
üretilen borik asitin ihraç edilmek üzere Emet İşletmesi'nden Bandırma'ya şevki 
aşamasının karayoluyla taşıma kısmında kullanılan Emet Borik Asit Tesisi ile Emirler 
Tren İstasyonu arasındaki 30 km civarındaki karayolunun, Borik Asit Tesisi Tevsii projesi 
kapsamında, taşınacak ürünlerin iki katına çıkacağı da göz önüne alınarak, emniyetli bir 
taşımanın sağlanabilmesi için ıslah edilmesini teminen ilgili merciler nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulmalıdır. 

Bunun yanında, Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, borik asit ve sülfürik asit 
taşıması ile ilgili Tavşanlı-Emet yolu ile diğer cevher taşımacılığında kullanılan Kırka 
-Seyitgazi ve Balıkesir-Bigadiç yollarının yol emniyeti ve güvenliği açısından ıslah 
edilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile Teşekkül arasında yapılacak bir protokol 
ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün parasal katkıda bulunması için Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmuştur. 

Beypazarı bölgesindeki mevcut soda rezervinin ekonomiye kazandırılması 
amacıyla sürdürülen, ancak gerek fizibilite çalışmaları sonuçlanmadan Eti Soda A.Ş.'nin 
kurulmuş olmasından, gerekse sözleşmenin uygulanmasında kaynaklanan ihtilaflar 
nedeniyle tamamlanamayan yatınm çalışmalannın biran önce tamamlanarak üretime 
geçilmesi önem arzetmektedir. 
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Teşekkül işletmelerinde, üretim faaliyetleri ile orantılı olarak ortaya çıkan ve satış 
imkanı olmaması nedeniyle miktarı her yıl fazlalaşan ara ürün niteliğindeki yarı mamul 
stoklarının değerlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanması, Teşekkül verimliliğini 
olumlu yönde etkileyecektir. 

Teşekkül iştiraklerinden olup, uzun yıllardır tasfiye aşamasında olan Türk Civa 
İşletmeleri A.Ş., Türk Krom İşletmeleri A.Ş. ve Metek Metal Teknoloji ve Yatırım 
A.Ş.'nin tasfiye sonuçlarının ne olduğu hakkında bilgi edinilmesi için bu güne kadar 
sürdürülen çabalardan bir sonuç alınamadığından, gerekirse bu konuda yasal düzenlemelerin 
yapılması cihetine gidilmesi gerekmektedir. 

II. İDARİ BÜNYE : 

233 sayılı KHK ve ana statü ile özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini 
yürütmekte olan Teşekkül'ün denetimleri 233 sayılı KHK ile 3346 sayılı Kanun ve 72 
sayılı KHK esaslarına göre yapılmaktadır. 

Tüm birimlerinde 2006 yıl sonu itibariyle 1.596 memur ve sözleşmeli personel, 
2.254 işçi olmak üzere toplam 3.850 kişi istihdam edilmiştir. Önceki döneme göre 
Teşekkülün memur ve sözleşmeli personel sayısı % 3,5 oranında 59 kişi, işçi sayısı ise 
% 5,8 oranında 138 kişi azalmıştır. 

Teşekkülün tüm personeli için 2006 yılında 123,9 milyon YTL tutarında harcama 
yapılmış olup, bu harcamaların % 38 oranında 47,2 milyon YTL'si memur ve sözleşmeli 
personele, % 62 oranında 76,7 milyon YTL'si ise işçilere aittir. Geçen döneme göre 
memur ve sözleşmeli personel harcamaları % 6 oranında artmış, işçi harcamaları ise 
hemen hemen aynı düzeyde kalmıştır. 

III. MALİ BÜNYE : 

Teşekkülün 2006 yıl sonu nominal sermayesi 100 milyon YTL, ödenmiş sermayesi 
ise 89,1 milyon YTL olup, önceki döneme göre herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
Teşekkül öz kaynakları önceki döneme göre % 1,5 oranında 15,6 milyon YTL artarak 
1.038 milyon YTL olarak teşekkül etmiş olup, bu artış oluşan dönem kârı nedeniyle 
ayrılan yedeklerden kaynaklanmıştır. 

Teşekkülün dönen değerleri, cari borçlarını rahatlıkla karşılayacak düzeyde olup, 
likitide yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. 

Teşekkül, 2006 yıl sonu itibariyle güçlü bir mali yapıya sahip bulunmakta olup, 
Hazine'ye 2006 yılında brüt 37 milyon YTL, 2007 yılında ise brüt 136,1 milyon YTL 
temettü ödemesi yapılmıştır. 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

2006 yılında Teşekkülün işletmeleri tarafından üretilen başlıca ürün miktarları 
aşağıda gösterilmiştir. 

Konsantre kolemanit 
Konsantre üleksit 
Konsantre tinkal 
Bor türevi 
Asitborik 

917 Bin ton 
135 " " 
861 " " 
630 " " 
196 " " 
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2006 yılında Teşekkülce üretilen ürünlerin tüm satışlarından 568,1 milyon YTL 
hasılat elde edilmiş olup, bunun 563 milyon YTL'si ham ve rafine bor, 5,1 milyon YTL'si 
de diğer satışlardan sağlanmıştır. Satış gelirlerinin % 93,3 oranında 530,2 milyon YTL'si 
ihracattan elde edilmiştir. 

Teşekkül'ün işletmelere vermiş olduğu hizmet karşılığı olarak işletmelere 
devrettiği ve Teşekkül merkezinde hasılat ve maliyet hesaplarına alman hizmet satışları 
tutarı 30,9 milyon YTL ile birlikte gelir tablosunda oluşan toplam hasılat tutarı 599 
milyon YTL olmuştur. 

Üretilen ürünlerden özellikle, ham ve rafine bor, ürünlerinin yurtdışı satış fiyatları 
dünya piyasa şartlarına göre oluşmaktadır. Bu fiyatlardaki dalgalanmalar ve döviz 
kurlarındaki değişimler Teşekkülün satış fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir. 

V. YATIRIMLAR: 

Teşekkülün 2006 yılı yatırım ödeneği 71,5 milyon YTL olarak belirlenmiş olup, 
dönem içinde bu ödeneğin % 62'si oranında 44,5 milyon YTL nakdi harcama yapılmıştır. 

Teşekkülün 2006 yılı önemli yatırımlarını, Bor Master Arama Projesi, II. Ham Bor 
Öğütme Tesisi Projesi, Sodyum Perborat Tesisi Tevsii Projesi, Paketleme Tesisi ve Ambar 
Binası Projesi, Yeni Atık Göleti Projesi, Makine Teçhizat Projeleri gibi projeler ile İdame 
Yenileme Projeleri için yapılan harcamalar oluşturmaktadır. 

VI. BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLER : 

-Bağlı Ortaklıklar 

Teşekkülün bağlı ortaklıklarından 4'ü 2000 yılında, Eti Alüminyum A.Ş. ise 2003 
yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmış, Eti Bor A.Ş. Bakanlar Kurulu Karan 
ile 31.1.2004 tarihi, Eti Zeolit A.Ş. ise Yüksek Planlama Kumlu kararıyla 31.12.2004 
tarihi itibariyle kapatılmış olduğundan Teşekkül bünyesinde herhangi bir bağlı ortaklık 
kalmamıştır. 

-İştirakler 

Teşekkül'ün yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri mevcut olup, yurtiçi iştirakleri, 

-% 28,2 oranında pay sahibi olduğu Hidrojen Peroksit Sanayi ve Tic. A.Ş., 

-% 26 oranında pay sahibi olduğu Eti Soda A.Ş.'dir. 

Bor ürünlerinin pazarlanması amacıyla oluşturulan yurtdışı iştirakleri ise, 

-% 75 oranında pay sahibi olduğu Lüksemburg'da yerleşik Etimine S.A., 

-% 50 oranında pay sahibi olduğu Finlandiya'da yerleşik Eti Products O.Y. 

firmalarıdır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, bakır, krom, gümüş ve alüminyum 
işletmelerinin özelleştirilmesi sonucu Teşekkülün iştigal konusu bor ve bor türevlerinin 
üretim ve pazarlanması ile sınırlı hale gelmiştir. 

VII. ÖNERİLER : 

Aşağıdaki önerilerin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
izlenmesi kararlaştırılmıştır: 

1-Bandırma ihraç stok sahası yapımı işinin tamamlanmasını müteakip, Emet 
İşletmesinde borik asit üretimi için, Bandırma'dan trenle Emirler İstasyonuna (Emet) 
sevkedilecek olan sülfürik asitin, Emirler-Emet Borik Asit tesisi arasındaki yaklaşık 
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30 km'lik yolda tankerlerle taşınacağı, üretilen borik asitin de aynı şekilde Emet 
işletmesinden Emirler İstasyonuna kamyonlarla taşınacağı, Emet borik asit tesisisinin 
mevcut 100.000 ton/yıl olan üretim kapasitesinin 200.000 ton/yıl'a çıkarılması ile ilgili 
projenin tamamlanması halinde taşıma hacminin iki katına çıkacağı göz önüne alınarak, 
gerçekleştirilecek taşımacılığın uygun şartlarda yapılabilmesi için Emirler (Emet)-Emet 
Borik Asit Tesisi arasındaki karayolunun ıslahı için ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulması, 

Bunun yanında, Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, borik asit ve sülfürik asit 
taşıması ile ilgili Tavşanlı-Emet yolu ile diğer cevher taşımacılığında kullanılan Kırka 
-Seyitgazi ve Balıkesir-Bigadiç yollarının yol emniyeti ve güvenliği açısından ıslah 
edilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile Teşekkül arasında yapılacak bir protokol 
ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün parasal katkıda bulunması için Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulması. 

2-Teşekkülün uhdesinde bulunan Beypazarı bölgesindeki mevcut soda rezervinin 
ekonomiye kazandırılması amacıyla Eti Soda A.Ş.'nin kurulmasından önce yatırımcı 
ortaklarla imzalanmış olan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya ek sözleşmelerde 
öngörülen hususlar yerine getirilmeden ve fizibilite sonuçlan belirlenmeden şirketin 
kurulmuş olmasından ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar nedeniyle, 
süresi içerisinde sonuçlandınlamayan yatırım çalışmalarının ivedilikle tamamlanması ile 
bir an önce üretime geçilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması. 

3-Haklannda hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamayan, Türk Civa İşletmeleri A.Ş.'nin 
29 yıl, Türk Krom İşletmeleri A.Ş.'nin 47 yıl ve Metek Metal Teknoloji ve Yatınm 
A.Ş.'nin 15 yıl gibi uzun süreden beri süren ancak mevcut şartlar altında tasfiyeleri 
gerçekleştirilemeyen Teşekkülün bu iştiraklerinin, tasfiyeleri ile ilgili yapılan çalışmalann 
sürdürülmesi, gerekirse bu konuda yasal düzenlemelerin yapılabilmesini teminen ilgili 
merciler nezdinde girişimlerde bulunulması. 

4-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine 
getirilmesi. 

SONUÇ: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılı bilançosu ve 193.074.213,08 
Yeni Türk Lirası dönem kân ile kapanan gelir tablosu, 

tasvip edilmiştir. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

önceki dönem Cari dönem 
Aktif (Varlıklar) YTL YTL 
l-DÖNEN VARLIKLAR 
A-Hazırdeğerter 67.804.566,41 173.933.896,07 
B-Menkul kıymetler 

1-Menkul kıymet değ.düşük.karş. 
C-Tıcari alacaklar 74.308.660,82 74.293.420,85 88.064.319,36 88.049.171,51 

1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (15.239,97) (15.147,85) 

D-Diğer alacaklar 34.175.644,03 29.057.186,57 36.620.868,75 29.902.438,99 
1 -Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (5.118.457,46) (6.718.429,76) 

E-StokJar 104.347.122,54 103.316.129,61 103.667.873,29 103.086.809,96 
1 -Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (2.297.480,06) (1.055.221,55) 
2-Verilen sipariş avansları 1.266.487,13 474.158,22 

F-Yıllara yaygın inş.ve onar.mall, 
G-Gelecek aylara ait gid,ve gel.tahak. 4.384,69 4.632.184,65 
H-Diğer dönen varlıklar 16.139.775,00 18.809.177,85 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 290.615.463,13 418.413.679,03 
ll-DURAN VARLIKLAR 

A-Tıcari alacaklar 391.631,16 366.053,35 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

B-Diğer alacaklar 
1-Alacak senetleri reeskontu (-) 
2-Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 

C-Mali duran varlıklar 15.242.869,54 21.587.000,90 
1 -Bağlı menkul kıymetler 
2-Bağlı men.kıy .değer düş.karş.(-) 
3-iştirakler 21.292.744,55 21.587.000,91 
4-lştiraklere sermaye taahhütleri (-) 6.049.875,01 0,01 
5-lştırak.serma. pay.değ. düş.karş.(-) 
6-Bağlı ortaklıklar 
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taah. (-) 
8-Bağlı ortak.ser.pay.değ.düş.karş.(-) 
9-Diğer mali duran varlıklar 

10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.karş.(-) 
D-Maddi duran varlıklar 727.183.579,49 720.260.161,95 

1-Maddi duran varlıklar (brüt) 700.590.252,25 701.722.284,18 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (227.076.818,57) (260.654.467,88) 
3-Yapılmakta olan yatınmlar 247.845.204,40 267.279.536,65 
4-Verilen sipariş avansları 5.824.941,41 11.912.809,00 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 13.121.765,72 8.026.980,80 
1-Maddi olmayan duran var. (brüt) 22.960.959,42 19.246.174,33 
2-Birikmiş amortismanlar (-) (10.006.452,99) (11.386.452,82) 
3-Verilen avanslar 167.259,29 167.259,29 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 57.573.094,18 66.484.790,90 
1 -özel tükenmeye tabi var. (brüt) 290.847.544,87 341.129.755,61 
2-Birikmiş tükenme paylan (-) (233.274.450,69) (274.644.964,71) 
3-Verilen avanslar 

G-Gelecek yıllara ait gid.ve gelir tahak. 2.140.160,00 3.455.639,80 
H-Diğer duran varlıklar 3.798.388,98 2.231.777,46 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 819.451.489,07 822.412.405,16 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.110.066.952,20 1.240.826.084,19 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Bilançosu 

Pasif (Kaynak lar ) 
Öncek i d ö n e m 

Y T L 
Car i d ö n e m 

Y T L 
l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 

1 7 . 6 2 6 . 6 1 3 , 2 4 

6 . 2 5 3 . 5 2 4 , 7 2 

2 . 6 1 4 . 9 5 3 , 4 9 

3 . 0 0 7 . 4 8 4 , 6 6 

3 . 2 1 6 . 0 3 7 , 9 0 
1 . 3 2 8 . 8 3 5 , 2 9 

4 1 . 8 7 5 . 0 5 6 , 5 1 
4 0 . 8 0 4 . 1 3 8 , 3 5 

1 9 . 3 8 1 . 3 1 8 , 1 3 

5 . 6 3 6 . 6 8 6 , 7 5 

2 . 1 4 1 . 3 6 9 , 1 0 

1 2 . 4 7 1 . 3 8 7 , 1 3 
1 . 0 7 0 . 9 1 8 , 1 6 

5 . 5 7 3 . 0 1 1 , 3 5 
1 . 7 2 5 . 4 4 9 , 3 6 

l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 

3 4 . 0 4 7 . 4 4 9 , 3 0 4 8 . 0 0 0 . 1 3 9 , 9 8 

l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 

1 4 . 7 1 2 . 3 3 9 , 6 1 

2 3 0 , 0 2 

1 . 7 2 4 . 2 7 2 , 1 5 

1 4 . 7 1 2 . 3 3 9 , 6 1 

1 5 . 9 3 0 . 9 2 4 , 9 3 

2 0 2 , 0 2 

2 . 5 8 5 . 7 5 9 , 6 3 

1 5 . 9 3 0 . 9 2 4 , 9 3 

l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 

1 6 . 4 3 6 . 8 4 1 , 7 8 1 8 . 5 1 6 . 8 8 6 , 5 8 

l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
( 1 0 . 9 3 6 . 9 7 8 , 6 4 ) 

9 2 7 . 7 8 6 . 7 1 4 , 6 7 

3 2 2 . 7 7 6 , 7 8 

8 9 . 0 6 3 . 0 2 1 , 3 6 

9 2 8 . 1 0 9 . 4 9 1 , 4 5 

5 8 6 . 4 2 8 , 8 1 
( 1 2 . 1 0 0 . 7 6 3 , 8 4 ) 

5 3 . 9 2 4 . 4 8 3 , 3 4 

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
( 1 0 . 9 3 6 . 9 7 8 , 6 4 ) 

9 3 3 . 1 7 9 . 1 6 3 , 0 0 

8 4 6 . 3 3 4 , 8 7 

8 9 . 0 6 3 . 0 2 1 , 3 6 

9 3 4 . 0 2 5 . 4 9 7 , 8 7 

2 1 . 3 8 1 , 8 3 

1 5 1 . 1 9 9 . 1 5 6 , 5 7 

l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 

1 . 0 5 9 . 5 8 2 . 6 6 1 , 1 2 1 . 1 7 4 . 3 0 9 . 0 5 7 , 6 3 

l -KISA V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 
A-Mal i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avans lar 
E-Yı l lara yay. inş.ve o n a r ı m hakedişler i 
F - Ö d e n e c e k vergi v e yükümlülükler 
G-Borç v e gider karşıl ıkları 

1 -Dön . karı ver .ve d iğ .yas . yük.karş . 
2 -Dön.kar .peş .öde .verg i v e diğ.yük.( - ) 
3 - K ı d e m tazminat ı karşı l ığı 
4 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

H -Ge lecek aylara ait ge l .ve gid. tahak. 
I -Diğer k ısa vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

K I S A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N . T O P . 
I I - U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 

A - M a l i borçlar 
B-Ticari borçlar 

1-Borç senetleri reeskontu (-) 
C-Diğer borçlar 

1-Diğer borç senetler i reeskontu (-) 
D-Al ınan avanslar 
E-Borç ve gider karşıl ıkları 

1 -K ıdem tazminat ı karşıl ıkları 
2 -D iğer borç v e gider karşı l ıkları 

F -Ge lecek yıl lara ait ge l .ve g id . tahak. 
G-Diğer uzun vadel i y a b a n c ı kaynaklar 

U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y . T O P . 
I I I -ÖZ K A Y N A K L A R 

A - ö d e n m i ş s e r m a y e 
1 - S e r m a y e 
2 - Ö d e n m e m i ş s e r m a y e (-) 
3 - S e r m a y e düze l tmes i o lumlu farkı 

B - S e r m a y e yedekler i 
1 -Hisse senedi ihraç primleri 
2 -H isse senedi iptal karlar ı 
3 - M D V yen iden d e ğ e r l e m e artışları 
4-lştirakler y e n i d e n değer .art ış lar ı 
5 -Diğer s e r m a y e yedekler i 

C -Kar yedekler i 
1-Yasal yedekler 
2 -Sta tü yedekler i 
3 -O lağanüstü yedekler 
4 -D iğer kar yedekler i 
5 - Ö z e l fonlar 

D-Geçmiş yıllar karlar ı 
E -Geçmiş yıllar zarar lar ı (-) 
F - D ö n e m net k a n 

Ö Z K A Y N A K L A R T O P L A M I 
P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I 1 . 1 1 0 . 0 6 6 . 9 5 2 , 2 0 1 . 2 4 0 . 8 2 6 . 0 8 4 , 1 9 
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Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

YTL 
Cari dönem 

YTL 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

468.956.492,72 

468.956.492,72 

(276.535.800,94) 

599.037.541,74 

599.037.541,74 

(305.445.779,9) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

192.420.691,78 293.591.761,84 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

(96.338.036,75) (103.190.869,74) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

96.082.655,03 190.400.892,10 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

14.762.199,10 

(3.309.373,43) 

26.216.522,95 

(2.889.316,77) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

107.535.480,70 213.728.098,28 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

26.940.260,80 

(80.551.258,16) 

19.286.949,08 

(39.940.834,28) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

53.924.483,34 193.074.213,08 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 

(41.875.056,51) 

A-BRÜT SATIŞLAR 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 

C-NET SATIŞLAR 

D-SATIŞLARIN MALİYETİ 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) 

E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) 

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARAR.(-) 

H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 

OLAĞAN KAR VEYA (ZARAR) 

l-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 

DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) 

K-DÖNEM KARI VERGİ.VE DİĞ.YASAL YÜKÜM. KARŞI. (-) 

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) 53.924.483,34 151.199.156,57 

-1316-



Komisyonumuzun 3346 sayılı Kanun çerçevesinde hazırladığı işbu rapor belirtilen Kanunun 8 inci Maddesi 
gereğince işlem yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Üye 
Yüksel COŞKUNYÜREK 

Bolu Milletvekili 

Uye 
Abdullah ÖZER 

Bursa Milletvekili 

Uye 
Hayrettin ÇAKMAK 

Bursa Milletvekili 

"ÜyT 
Necati ÖZENSOY 
Bursa Milletvekili 

Üye 
Mehmet Emin TUTA; 

Bursa Milletvekili 

Uye 
Faruk SEPTİOĞLU 

ElazU Milletvekili 

Üye 
Akif EKİCİ 

Gaziantep Milletvekili 

Uye 
Saadettin AYDIN 

Erzurum Milletvekili 

Üye f,* . t\o\ 
Gökhan DURGUN f A t ) { 

Hatay Milletvekili 
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Tasan ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Ekonomik katma değer üretme ve istihdam yaratma potansiyeli artan sanayi sektörü dışında

ki sektörlerin de desteklenebilmesi amacıyla, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine hizmet ve des
tekler veren KOSGEB'in hedef kitlesinin tüm sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve gi
rişimcileri kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli hukuki zeminin oluşturulduğu, 

- 3624 sayılı KOSGEB Kurulması Hakkında Kanunda KOSGEB'in faaliyet alanını sadece sa
nayi sektörü ile sınırlayan ibarelerin değiştirildiği, KOSGEB'in adında ve amacında değişikliklerin 
yapıldığı, bu kapsamda işletme tanımının yeniden düzenlenerek destekleme konusunda sektörel ve 
bölgesel önceliklerin belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığı, 

- KOSGEB'in görevleri arasına girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi amacıyla 
girişimlerin ve girişimcilerin desteklenmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesinin eklendiği, 

- KOSGEB'in hedef kitlesinin genişlemesi ile bağlantılı olarak Başbakan tarafından belirlene
cek diğer bakan, kamu ve özel sektör temsilcilerinin de Genel Kurul toplantılarına davet edilebil
mesine imkan sağlandığı ve Hazine Müsteşarının İcra Komitesi üyeleri arasına eklendiği, 

- KOSGEB Genel Kurulunun yılda iki yerine bir defa toplanmasının sağlandığı, 
- KOSGEB tarafından geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler verilmesi ve verilen hizmet ve 

desteklerin denetlenmesine yönelik olarak Başkanlık görevlerine eklemeler yapıldığı, 
anlaşılmaktadır. 
Tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sırasında Komisyon üyeleri tarafından; 
- KOSGEB'in sanayi sektöründeki küçük ve orta büyüklükte işletmelerin yanı sıra hizmet sek

töründekilere de destek sağlaması gerektiğine ilişkin kanaatlerin uzun süredir ifade edildiği ve bu 
nedenle Tasarının önemli bir beklentiyi karşıladığı, 

- Hedef kitlesi neredeyse sekiz kat genişleyecek olan KOSGEB'in, boyutları değişen hedef kit
lesinin taleplerini karşılayabilme konusunda finansal, kurumsal, teknik ve işgücü itibariyle yetersiz
liklerle karşı karşıya kalabileceği, ayrıca ekonomik faaliyetlerden belli payların aktarılmasıyla oluşan 
Kurum bütçesinin ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında daralabileceği, bu nedenlerle Kurum büt
çesine ek kaynak sağlanması gerektiği, 

- Hedef kitlesi fazlasıyla genişleyen KOSGEB'in Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine doğrudan 
Başbakanlığa bağlanmasının daha doğru olacağı, 

- KOSGEB'in İcra Komitesine Hazine Müsteşarının katılması doğru olmakla birlikte, bu saye
de İcra Komitesi üyelerinin sayısının fazlasıyla artacağı ve toplam rakamın çift olacağı, bu durumun 
ise karar alınmasını güçleştirebileceği, 

- 3624 sayılı Kanunda yirmi yıla varan bir sürenin ardından değişiklik yapılmasında, Dünyada 
ve ülkemizde yaşanan gelişmeler çerçevesinde KOBİ kavramının tanımında ve kapsamında yaşanan 
değişimin yanı sıra ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntının etkili olduğu, 

- Ülkemizde genellikle esnaf ve sanatkarların oluşturduğu mikro işletmelerin KOSGEB des
teklerinden yararlanabilme konusunda geri planda kaldığı, bu nedenle Tasarı ile getirilen "işletme" 
tanımına esnaf ve sanatkarların da eklenmesi gerektiği, 

- Tasarı ile KOSGEB'in hedef kitlesi genişletilmesine rağmen Genel Kurulun yapısında bu yön
den herhangi bir değişime gidilmemiş olmasının doğru olmadığı, 3624 sayılı Kanunda sadece TOBB 
bünyesindeki sanayi odalarından Genel Kurula temsilci katılmasının da yanlış olduğu ve ticaret oda
ları, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının da temsil edilebilmesi gerektiği, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 330) 
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- KOSGEB Genel Kurulunda TESK bünyesindeki üç federasyonun yanı sıra birliklerin de tem
sil edilebilmesine imkan tanınmasının yereldeki sorunların gündeme taşınmasında faydalı olacağı, 
ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna ve sosyal güvenlik primleri aracılığı ile teşvik 
sağlanabileceği dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına da Genel Kurulda yer ve
rilmesi gerektiği, 

- KOSGEB tarafından verilen kredilerde KOBİ'lere ön şart olarak sunulan kamu kurumlarına 
borçlu olmama şartının, borçları nedeniyle kapanma aşamasına gelen işletmelerin bu kredilerden ya
rarlanmasını imkansızlaştırdığı, 

- 3624 sayılı Kanununda yapılan değişikliklerle birlikte "KOSGEB" olan Kurumun isminin 
kısaltmasının da değiştirilebileceği ve "KOBİB" olabileceği, 

- Ürün kavramının mal ve hizmetin kullanımı sonucundaki çıktı için kullanıldığı, bu nedenle 
"ürün ve hizmet" ibaresi yerine "mal ve hizmet" ibaresinin kullanılmasının daha doğru olacağı, 

ifade edilmişti. Bunun üzerine Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı nitelikteki açıklamalarda; 
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen sanayi envanteri çalışmalarının kapsamı ge

nişletilerek girişimci bilgi sisteminin oluşturulduğu, 2007 yılı sonu itibariyle bu sisteme kayıtlı 
2.010.377 işletmenin bulunduğu ve bu işletmelerden sadece 302.000 adedinin sanayi sektöründe faa
liyet gösterdiği, 

• Avrupa'nın nüfus yapısında yaşlıların oransal yüksekliğine sahip olmasına karşın Türkiye'de 
genç nüfusun yüksek payı ve Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın tedarik noktası ve merkezi olması dik
kate alınarak, ülkemizin "orta ve yüksek teknolojide Avrupa ve Avrasya'nın mal ve hizmet üretim üs
sü" olması konusunda sanayi stratejisinin oluşturulduğu, 

• 1990 yılında kurulan KOSGEB'in esnaf ve sanatkarlar dahil sadece sanayi sektöründe faali
yet gösteren KOBİ'leri desteklediği, hizmet sektörü ve diğer sektörlerin de desteğe ihtiyaç duyması 
dikkate alınarak Tasarının hazırlandığı, ayrıca esnaf ve sanatkarların yanı sıra kadın girişimcilerin de 
desteklenmesinin hedeflendiği, 

• Yirmi yıla varan bir süredir KOBİ'lere destek veren KOSGEB'in isminin artık bir marka ha
line geldiği, 3624 sayılı Kanunda yapılması öngörülen değişiklikle sanayi ifadesinin işletme olarak 
değiştirilmesine rağmen Kurumun isminin kısaltmasının KOSGEB olduğunun ayrıca belirtildiği, 

• Esnaf ve sanatkar kesiminin KOSGEB İcra Komitesinde TESK Başkanı tarafından temsil edil
diği, ayrıca günümüze kadar bu kesimin desteklenmesi konusunda 3624 sayılı Kanundan kaynakla
nan herhangi bir sorunla karşılaşamadığı ve Avrupa Birliği müktesabatmda yer alan ve ülkemiz ta
rafından da uygulanan KOBİ tanımına esnaf ve sanatkarların da zaten dahil olduğu, 

• KOSGEB'in hedef kitlesinin genişlemiş olması nedeniyle finansman konusunda yaşanabile
cek sorunların daha kolaylıkla çözümlenebilmesi amacıyla Bakanlar Kurulunun KOSGEB destekle
rine ilişkin bölgesel ve sektörel önceliklerin belirlenmesi konusunda yetkili kılındığı ve Hazine Müs
teşarlığının İcra Komitesine dahil edildiği, 

• KOSGEB Genel Kurulunun oluşumunda değişime gidilmesinin hedef kitledeki değişiklik ne
deniyle gerekli olduğu, TOBB bünyesindeki sanayi, ticaret, ticaret ve sanayi odalarından birer tane 
ve ticaret borsalarından gönderilebilecek iki temsilciyle birlikte TOBB Genel Kurulunca seçilecek 
toplam beş yönetim kurulu başkanının, TESK bünyesinden gelen üç federasyon başkanının yanı sıra 
TESK Genel Kurulunca seçilecek iki birlik başkanının, turizm faaliyetlerinin da kapsanması nede
niyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanının ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanının Genel 
Kurula eklenmesinin uygun olacağı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 330) 
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• KOSGEB Genel Kurulu katılımcılarına ekleme yapılırken 3624 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin birinci fıkrasında sayılan kurumlardan ismi değişmiş olanlar için de redaksiyona gidilmesinin 
gerektiği, 

ifade edilmiştir. Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddele
rine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının; 

• Çerçeve 1, 2, 3,4 ve 5 inci maddeleri, aynen, 
• Çerçeve 6 ncı maddesi, KOSGEB Genel Kurulu katılımcılarına eklemelerin ve 3624 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan kanuni düzenlemelerle kamu kurumlarının isimleri
nin değiştirilmiş olması nedeniyle gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla, 3624 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin birinci fıkrasında sadece ibare değişikliği öngören çerçeve fıkranın tamamını yeni
den düzenleyecek şekilde değiştirilmesi suretiyle, 

• Çerçeve 7 nci maddesi, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuru
luşları Kanunu ile 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun yürürlükten 
kaldırılmış olmasına rağmen 3624 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (1) bent
lerinde 507 sayılı Kanuna atıfların bulunmasının doğru olmadığı ve bu yanlışlığın giderilmesi ge
rektiğinin sözlü olarak ifade edilmesi üzerine, birinci fıkrada geçen "507 sayılı" ibaresinin "5362 
sayılı" olarak değiştirilmesinin madde çerçevesine eklenmesi ve kanun yazım tekniği çerçevesinde 
madde çerçevesinin düzeltilmesi suretiyle, 

• Çerçeve 8, 9 ve 10 uncu maddeleri, aynen, 
kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Soner Aksoy 

Kütahya 
Üye 

Tacidar Seyhan 
Adana 
Üye 

Halil Mazıcıoğlu 
Gaziantep 

Üye 
Eyüp Ayar 

Kocaeli 
Üye 

Hasan Ali Çelik 
Sakarya 

Başkanvekili 
Hasan Angı 

Konya 
Üye 

Yılmaz Tankut 
Adana 
Üye 

Mehmet Ali Susam 
İzmir 
Üye 

Alim Işık 
Kütahya 

Üye 
Mustafa Cumur 

Trabzon 
Üye 

Fazlı Erdoğan 
Zonguldak 

Sözcü 
Mahmut Mücahit Fındıklı 

Malatya 
Üye 

Cemaleddin Uslu 
Edirne 
Üye 

Taner Yıldız 
Kayseri 

Üye 
Bayram Ali Bayramoğlu 

Rize 
Üye 

Kayhan Türkmenoğlu 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 330) 



- 1 0 -

HÜKÜMETtN TEKLİF ETTİĞİ METİN SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ 
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ 
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 12/4/1990 tarihli ve 3624 sa
yılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hak
kında Kanunun adında yer alan "Sanayi" ibaresi 
"İşletmeleri" şeklinde ve 1 inci maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları
nın karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işlet
melerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet 
güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide 
entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bi
çimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Or
ta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa 
adı KOSGEB'dir." 

MADDE 2- 3624 sayılı Kanunun; 
a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan "Kuruluş" ibaresi "KOSGEB", 5 inci madde
sinde yer alan "Kuruluşun" ibaresi "KOSGEB'in" 
ve 9 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan 
"Başkanlık" ibaresi "KOSGEB", 

b) 2 nci maddesinde yer alan "Genel Ku
rul", "İcra Komitesi" ve "Başkanlık" tanımların
da, 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fık
ralarında ve 17 nci maddesinin (I) numaralı fık
rasında yer alan "Sanayi" ibareleri "İşletmeleri", 

c) 2 nci maddesinde yer alan "Merkez ve 
Enstitüler" tanımındaki "Küçük ve Orta Ölçek
li Sanayi kesiminin" ibaresi "işletmelerin", 

ç) 4 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan 
"sanayinin çeşitli alt sektörlerinde" ibaresi "de
ğişik sektörlerde", 

MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 330) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

d) 7 nci maddesinde yer alan "küçük ve or
ta ölçekli sanayi kesimine" ibaresi "işletmelere", 

e) 9 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan 
"küçük ve orta ölçekli sanayinin" ibaresi "işlet
melerin", 

f) 12 nci maddesinin (b) bendinde yer alan 
"sanayi kesiminin" ibaresi "işletmelerin", (d) 
bendinde yer alan "sanayiyi, genel sanayi poli
tikalarına göre" ibaresi "işletmeleri, kalkınma 
politikalarına göre", (i) bendinde yer alan "ma
mullerin pazarlanması" ibaresi "mamullerin ve 
hizmetlerin pazarlanması", (j) ve (s) bentlerinde 
yer alan "sanayi" ibaresi "işletmeler", (n) ben
dinde yer alan "sanayi sektörü" ibaresi "işletme
ler" ve "sanayicilerin" ibaresi "işletmelerin", (o) 
bendinde yer alan "sanayi işletmelerinin" ibare
si "işletmelerin", (s) bendinde yer alan "çalış
maların sanayiye uygulanması" ibaresi "çalış
maların uygulanması", (t) bendinde yer alan "sa
nayi kesimine" ibaresi "işletmelere" ve (u) ben
dinde yer alan "sanayinin" ibaresi "işletmelerin", 

şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 3- 3624 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinde yer alan "İşletmeler" tanımı aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye "İş
letmeler" tanımından sonra gelmek üzere aşağı
daki tanım eklenmiştir. 

"İşletmeler: 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine 
göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki iş
letmeleri ( KOBİ), 

Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak ken
di işini kurmak isteyen gerçek kişileri," 

MADDE 4- 3624 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel 
Önceliklerin Belirlenmesi 

MADDE 3- Bu Kanun kapsamında KOSGEB 
tarafından verilecek hizmetler ve destekler-

MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4- Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

den yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve 
bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal 
şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından be
lirlenir." 

MADDE 5- 3624 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"j) Girişimcilik kültürünün ve ortamının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli 
tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve gi
rişimcileri desteklemek, 

k) İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, 
yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçek
leştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve 
yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım orta
mının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak 
ve destekleri sağlamak." 

MADDE 6- 3624 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarı" ibaresi "Hazine Müs
teşarı, Dış Ticaret Müsteşarı", "(TOSYÖV) Baş
kanından meydana gelir" ibaresi "(TOSYÖV) 
Başkanı ve Kurul gündemi dikkate alınarak Baş
bakan tarafından belirlenebilecek diğer bakan
lar, kamu ve özel sektör temsilcilerinden mey
dana gelir" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer 
alan "iki" ibaresi "bir" şeklinde değiştirilmiş ve 
8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı," ibare
sinden sonra gelmek üzere "Hazine Müsteşarı," 
ibaresi eklenmiştir. 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5- Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 - 3624 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, 
ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "bir" şek
linde değiştirilmiş ve 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Hazine Müsteşarı," ibaresi eklenmiştir. 

"Genel Kurul, Başbakanın veya görevlen
direceği Devlet Bakanının başkanlığında, Baş
bakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili 
Devlet Bakanlarından biri, Maliye Bakanı, Mil
li Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış 
Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı, Yüksek Öğretim Kurulu'nca kuruluş 
tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle ve sırayla tayin 
edilecek Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku
rumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Baş
kanı, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekre
teri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı, Türki
ye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 330) 



- 1 3 -

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
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MADDE 7- 3624 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (b) bendinde yer alan "eğitim" ibare
sinden sonra gelmek üzere "ve denetim" ibaresi 
ile aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

"v) İşletmelerin ve girişimcilerin yatırım, 
üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pa
zarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları 
ürün ve hizmetleri temin edebilmeleri ile serma-

liği Başkanı, Makina Mühendisleri Odası Baş
kanı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı, 
Kimya Mühendisleri Odası Başkanı, Metalürji 
Mühendisleri Odası Başkanı, İnşaat Mühendis
leri Odası Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel 
Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü
şavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Bir
liği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar 
Birliği Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel 
Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Mü
dürü, Başbakanlıkça uygun görülecek diğer ban
ka Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Genel Kurulu'nca seçilecek sanayi oda
sı, ticaret odası ile ticaret ve sanayi odası yöne
tim kurulu başkanları arasından en az birer tane 
olmak üzere toplam 5 yönetim kurulu başkanı, 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başka
nı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyo
nu Genel Kurulunca belirlenecek 2 Birlik Baş
kanı, Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu 
Başkanı, Elektrik-Elektronik ve Benzeri Tek
nisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu 
Başkanı, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı, Tür
kiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve Tür
kiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Başkanı ve Ge
nel Kurul gündemi dikkate alınarak Başbakan ta
rafından belirlenebilecek diğer bakanlar, kamu 
ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelir." 

MADDE 7- 3624 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (1) bentle
rinde geçen "507 sayılı" ibaresi "5362 sayılı" 
olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan "eği
tim" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve dene
tim" ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler ek
lenmiştir. 
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ye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri 
ödemeli veya geri ödemesiz destekleri sağlamak; 

y) İşletmelerin ve girişimcilerin kamu ban
kaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile di
ğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nak
di veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için 
faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri öde
meli veya geri ödemesiz destekler sağlamak." 

MADDE 8- 3624 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- Diğer mevzuatta Kü
çük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destek
leme İdaresi Başkanlığına yapılan atıflar Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destek
leme İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılır." 

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"v) İşletmelerin ve girişimcilerin yatırım, 
üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, 
pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları 
ürün ve hizmetleri temin edebilmeleri ile serma
ye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri 
ödemeli veya geri ödemesiz destekleri sağlamak; 

y) İşletmelerin ve girişimcilerin kamu ban
kaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile di
ğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nak
di veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için 
faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri öde
meli veya geri ödemesiz destekler sağlamak." 

MADDE 8- Tasarının 8 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı 
N. Çubukçu 

Devlet Bakanı 
E. Bağış 

İçişleri Bakanı 
B. Atalay 

Millî Eğitim Bakanı V. 
R. Akdağ 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Z. Çağlayan 

MADDE 9- Tasarının 9 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10- Tasarının 10 uncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Yazıcı 

Devlet Bakanı 
M Başesgioğlu 
Devlet Bakanı 

M. Şimşek 
Adalet Bakanı V. 

C. Çiçek 
Dışişleri Bakanı 

A. Babacan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

E N. Özak 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. M. Eker 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

M.H. Güler 
Çevre ve Orman Bakanı 

V. Eroğlu 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
N. Ekren 

Devlet Bakanı V. 
B. Yıldırım 

Devlet Bakanı 
M. S. Yazıcıoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. V. Gönül 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
F. Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Günay 
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