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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

 
Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.’nin 2001 yılında üç ayrı şirket şeklinde yeniden 

yapılandırılması sonucunda kurulmuş olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’ndan aldığı üretim lisansları çerçevesinde, elektrik üretim ve satışı ile 

iştigal ederken; 

09.07.2018 tarih ve 30473 3.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 703 Sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” nin 9 uncu Maddesi ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen Geçici 22 

nci maddesi gereğince;  TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirilmiştir. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Şirketin kısaltılmış unvanı 

“EÜAŞ” olup, merkezi Ankara’dır.  

Unvanı              : Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)  

Merkezi  : Ankara 

İlgili Bakanlık             : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Esas sermayesi : 14.000.000.000 TL  

Ödenmiş sermayesi : 14.000.000.000 TL  

Sermaye  düzeltmesi olumlu farkı : 299.940.208 TL 

Şirketin nominal sermayesi 2019 yılı içerisinde değişmemiş olup 14 Milyar TL  dir. 

Tablo 1: Ortaklık Yapısı Tablosu  

 
  

Ortaklar 

Taahhüt Edilen 

Sermaye 
Ortaklık Payı Ödenmiş Sermaye 

Ödenmemiş 

Sermaye 

TL (%) TL TL 
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Hazine 14.000.000.000  100 14.000.000.000 0 

 

TETAŞ’ın EÜAŞ’a katılması ile TETAŞ’ın 179 Milyon TL tutarındaki ödenmiş 

sermayesi EÜAŞ’ın ödenmiş sermayesine eklenmiş olup; 10.12.2018 tarih ve 457 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ödenmiş sermaye artışı onaylanmış olup sermaye yedekleri 

hesabına aktarılmıştır. EÜAŞ ın 18.01.2019 tarihli yazısına cevaben Hazine ve Maliye 

Bakanlığının 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Bakanlık Bütçesinin 

harcama kaleminde yer alan sermaye ödeneğinden  2.420.805,616,34 TL, Teşekkülün 

ödenmemiş sermayesine mahsuben ödeme emrine bağlanarak hesabına  gönderilmiştir. 

EÜAŞ’ın tamamı ödenmiş sermayesi yıl sonu itibariyle 14.000.000.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 1:Karar Organı Tablosu 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

 

Adı ve Soyadı 

 

Temsil Ettiği Bakanlık 

veya Kuruluş 

 

Görevli Bulunduğu Süre 
 

(Başlama ve 

Ayrılma 

Tarihleri) 

      
 

  
 

  

Başkan Dr. İzzet ALAGÖZ Genel Müdür 03.10.2018 Devam ediyor 

1-Üye Nurettin KULALI Genel Müdür Yrd 12.12.2017 Devam ediyor 

2-Üye 
Murat Zekeriya 

AYDIN 
ETKB  12.12.2017 Devam ediyor 

3-Üye Dr. Zafer DEMİRCAN ETKB 15.12.2016 
14.02.2019 
(İstifa Etti) 

4-Üye Gökhan KARASU Hazine ve Maliye Bakanlığı 27.03.2018 Devam ediyor 

5-Üye Etem ÇEKER ETKB 23.04.2020 Devam ediyor 

 
 

   

     

     

             

 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK de aynen; 

“Teşebbüs Yönetim Kurulu'nun teşkili: 

Madde 6 – 1.Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. 
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2. (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/133 md.) Genel müdür yönetim kurulunun da 

başkanı-dır. 

.... 

4. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri 

arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar. 

Teşebbüs Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelik ve şartları: 

Madde 7 – 1. (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/133 md.) 

2. Teşebbüs yönetim kurulu başkan ve üyeleri; başka bir teşebbüste yönetim kurulu 

üyesi olamaz ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.  

3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşebbüs yönetim kurulu 

üyeliklerine atanabilirler. Esas görevleri devam etmek üzere atanan yönetim kurulu üyeleri, 

başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar. 

Teşebbüs Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi: 

Madde 8 – 1. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler 

tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. 

2. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların 

kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Teşebbüs Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri: 

Madde 9 – Yönetim Kurulu'nun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

1. İlgili mevzuat hükümleri, kalkınma planı ve üst politika metinleri çerçevesinde teşeb-

büsün gelişmesini sağlayacak kararları almak, (1) 

2. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürü-

tülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek, 

3. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilanço ve netice 

hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet 

raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak, 

4. Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak, 

5. Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, 

komite kararının teşebbüse ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak, 
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6. Genel müdürün teklifi üzerine; (...)(2), daire başkanları, müessese müdürleri veya 

benzer görevlere alınacak personeli atamak, 

7. Genel müdürlük çalışmalarını izlemek, 

8. Teşebbüslerin taşıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulu'nca alınacak 

kararlar-la ilgili uygulama esaslarını belirlemek, 

9. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, (1) 

10. Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartiyle yetkilerinden bir kısmını 

genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. 

Teşebbüs Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı: 

Madde 10 – Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az 

olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt 

çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış 

sayılır.”  

Hükümleri yer almaktadır. 

EÜAŞ Ana Statünün 7 nci maddesinde Şirketin organları yönetim kurulu ve genel 

müdürlük olarak belirlenmiş, 10 uncu maddesinde ise genel müdürlüğün genel müdür, genel 

müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluştuğu yer almıştır. Genel müdür ve genel müdür 

yardımcıları 399 sayılı KHK uyarınca Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atanmaktadır. 

Şirketin yürütme organı olan genel müdürlük merkez ve taşra olarak 

teşkilatlandırılmıştır. Merkez ve taşra teşkilattaki tüm işler, genel müdür tarafından yapılmış 

olan genel müdür yardımcıları arasındaki görev dağılımı çerçevesinde yürütülmektedir. 

24.06.2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerinden sonra 

09.07.2018 tarihinde Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başlamış; 10.07.2018 tarih ve 30474 

sayılı Resmi Gazetede yeni dönemle ilgili 3 adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

yayımlanmıştır. Bu Kararnameler; 

-1 Numaralı Kararname “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi”, 

-2 Nolu Kararname “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararmanesi”, 

-3 Nolu Kararname “Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve 
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Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CumhurBaşkanlığı Kararnamesi” dir. 

3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 1 inci maddede; ekli cetvellerdeki 

kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarını üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usül ve esaslar ile kamu kurum ve 

kuruluşlarında atama usül ve esaslarını belirlemektir.  

Kararnamenin “Atama usulü” başlıklı 2 inci maddesi şöyledir: 

"Madde 2- (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan 

Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir. 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon 

ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, 

pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler 

tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki 

yöneticilere devredebilir. 

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

pozisyon ve görevlerin boşalması halinde ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan 

tarafından görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığı’na 

bildirilir. 

Kararnamenin “Atama şartları” başlıklı 3 üncü maddesi şöyledir: 

Madde 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 

kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. 

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası 

kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak. 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Kamu
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pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak. 

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. 

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak. 

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri 

yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi 

olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş 

yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.  

04.10.2018 tarih ve 30555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/194 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile; 233 sayılı KHK’nın 6 ncı maddesi ile 3 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince EÜAŞ Genel Müdürü ve 

Yönetim Kurulu Başkanlığına atama yapılmıştır. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri kapsamında kamu 

iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayı 

ile yapılacak atamalarda beş üyeden dört üye için ilgili bakan, bir üye için Hazine ve Maliye 

bakanı teklifte bulunabilir.” Denilerek atamalara açıklık getirilmiştir. 

ETKB nın teklifiyle, 23.04.2020 tarihli ve 2020/165 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine halen EÜAŞ ta Genel Müdür 

Yardımcılığında görevli olan Etem ÇEKER atanmıştır. 

15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 5 Yönetim Kurulu üyesi kadrosu bulunmakta olup 1(bir) 

Yönetim Kurulu üyesi kadrosu boştur. EÜAŞ Yönetim Kurulu 2019 yılında yaptığı 44 

toplantıda 177 karar almıştır. 

 

 
 
 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Kamu
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

İktisadi devlet teşekkülü olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 233 sayılı KHK’ye göre 

teşkilatlanmış olup, Bakanlar Kurulu’nun TEAŞ’ın üç ayrı şirket (EÜAŞ, TEİAŞ ve TETAŞ) 

şeklinde yeniden yapılandırılmasına ilişkin 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı kararı 

doğrultusunda kurulmuştur. Bu yapılanmada elektrik üretimi görevi EÜAŞ’a verildiğinden, 

mülga TEAŞ bünyesindeki mevcut elektrik üretim tesisleri çalışanları ile birlikte EÜAŞ 

bünyesine alınmıştır. 

Şirketin Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu’nun 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 

sayılı kararı ile onaylanarak 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ankara Ticaret Siciline 165460 sicil numarası ile Şirketin kayıt ve tescili yapılmış ve bu durum 

05.10.2001 tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.  

Diğer taraftan, 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Kanun ile birlikte elektrik enerjisinin 

üretim, iletim, dağıtım ve satış faaliyetleri lisansa tabi tutulmuştur.  Bu doğrultuda EÜAŞ’ın 

Ana Statüsü, mevcut yasal düzenlemelere göre yeniden hazırlanmış ve Yüksek Planlama 

Kurulu’nun 03.07.2006 tarih ve 2006/T-19 sayılı Kararıyla onaylanarak, 27.07.2006 tarih ve 

26241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Şirketin amacı Ana Statüsünde kısaca; kamu yararını gözeterek, karlılık ve verimlilik 

ilkeleri çerçevesinde; güvenli, sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli ve çevreyi gözeterek 

elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmak olarak belirtilmiştir. Ana Statünün 6 ncı 

maddesinde, Şirketin amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya merkez, müessese, işletme, bağlı 

ortaklık, iştirak ve diğer birimleri veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getireceği hususları ile 

amaç ve faaliyet konuları detaylı olarak yer almıştır. 

EÜAŞ Ana Statüsünde Maden Ruhsatı EÜAŞ’a ait olan kömür sahalarından üretilen 

kömürlerin kullanılması ile ilgili olarak yapılan değişiklikler 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6446 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer aln EÜAŞ’ın 

özelleştirilmesi hakkında özel düzenlemede, “EÜAŞ veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, 

işletme ve işletme birimleri ile varlıkları özelleştirme programına alınsa bile bunların bağlı 

oldukları bakanlık veya kurumları ve hâlihazırda tabi oldukları mevzuat ile ilgileri ve 

mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlara aidiyeti aynen devam eder. Ancak, bu 

kuruluşların özelleştirmeye hazırlanmalarına yönelik teknik, mali, idari ve hukuki işlemler, 
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personele ilişkin işlemler ve özelleştirilmelerine ilişkin iş ve işlemler, 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır. 

6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya 

kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım 

işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,” şeklinde 

genişletilmiştir. 

Dolayısıyla EÜAŞ’ın faaliyetleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın diğer bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşları ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım 

işleri  istisna kapsamına alınmıştır. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (o) bendi kapsamında ilgili kuruluşlarla çeşitli 

konuları ilgilendiren protokoller ve sözleşmeler yapılmıştır. 

09.07.2018 tarih ve 30473 3.Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 703 Sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” nin 9 uncu maddesi ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen Geçici 22 

nci maddesinde;  

 “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde 

birleştirilmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’ta görev yapan tüm 

personel, kadro, pozisyon, mali ve özlük hakları ile birlikte herhangi bir işleme gerek 

kalmaksızın EÜAŞ’a atanmış sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’a 

ait işletme ve yatırım bütçesiyle her türlü taşınmaz ve taşınırlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, 

yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar EÜAŞ’a devredilmiş 

sayılır. Mülga TETAŞ’ın EÜAŞ’a devri sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve 

benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar 
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Bakanlığı yetkilidir.” 

Aynı KHK’nın Geçici 23 üncü maddesi şöyledir: “Bu maddenin yürürlük tarihinden 

önce mülga TETAŞ’ın leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde herhangi bir işleme 

gerek kalmaksızın EÜAŞ, mülga TETAŞ yerine taraf sıfatı kazanır. Mülga TETAŞ’ın 

mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülükler herhangi bir işleme 

gerek kalmaksızın EÜAŞ’a devredilmiş sayılır.” 

Geçici 24 üncü madde ise şöyledir: Diğer mevzuatta, bu Kanunun 26 ncı ve mülga 27 

nci maddelerine yapılan atıflar, 6446 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

Mevzuatta mülga TETAŞ’a yapılan atıflar EÜAŞ’a yapılmış sayılır.  

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “EÜAŞ’ın hak ve yükümlülükler” başlıklı 26 

ncı maddesinde aynen; 

"EÜAŞ’ın hak ve yükümlülükleri 

Madde 26 – (1) EÜAŞ, DSİ bünyesindeki üretim tesislerini bu Kanun hükümlerine göre 

devralır, mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinden devralınan ve özel hukuk 

hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı 

ortaklıkları ile diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıyla işletir ya da gerektiğinde sistemden 

çıkarır. 

(2) EÜAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk 

hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara 

yapılacak ilave, ikame ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza eder. 

(3) EÜAŞ, mevcut ve devralacağı tesislere ilişkin her türlü iyileştirme, kapasite artışı, 

yenileme, ikame ve idame yatırımlarını yapar. 

(4) Bakanlığın uygun görüşü ile EÜAŞ, yeni yapılacak üretim tesisleri için özel hukuk 

hükümlerine tabi tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabilir. 

(5) Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın etkin bir üretim kompozisyonu oluşturmasını 

sağlamak ve üretimden kaynaklanan bir mali yük ortaya çıkmamasını teminen, enerji 

piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz 

etkilemeyecek şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak 

suretiyle her türlü önlemi almakla yetkili ve yükümlüdür. 
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(6) EÜAŞ, üretim lisansı kapsamında 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

faaliyetleri yapar. 

(7) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) EÜAŞ, mülga TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut 

sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Elektrik 

enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri 

kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir. 

 (8) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında 

elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize 

toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilir.  

(9) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi 

düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar. 

 (10) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) EÜAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan 

tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar 

taraflar arasında serbestçe belirlenir.  

(11) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak 

yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği 

elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını, EÜAŞ’tan temin 

etmekle yükümlüdür.  

(12) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve 

teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin ederler.  

(13) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) EÜAŞ; dokuzuncu,  onbirinci ve onikinci 

fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında 

karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden 

temin eder. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dâhil diğer usul ve esaslar 

Bakanlıkça belirlenir. 

(14) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/9 md.) Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın alım 

yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi 

bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu 

iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, ilgili bakanlık ve kamu 

kurumlarının görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür.” 
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Hükümleri yer almaktadır. 

EÜAŞ, EPDK’dan aldığı lisanslarla yukarıda yer verilen hak ve yükümlülükler 

çerçevesinde 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk 

hükümlerine tabi olup, faaliyetlerini sürdürmektedir. 

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 132 nci maddesi ile “ 22.01.1990 tarihli 

ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde yer alan; Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama 

Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığı ibareleri Cumhurbaşkanı ibaresi ile yer değiştirmiştir. 

Yine; 703 Sayılı KHK’nın 132 nci maddesinin (b) fıkrası ile 399 Sayılı KHK’nın 

“Atama” başlıklı 5 inci maddesinin ilk fıkrası olan “Teşebbüs genel müdürü ve genel müdür 

yardımcısı kadrolarına ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılır.” Hükmü 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

703 sayılı KHK’nın 133 ncü maddesi ile; 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” Bakanlar Kurulu, Koordinasyon 

Kurulu ve Başbakanlık ibareleri Cumhurbaşkanlığı olarak, kanun, tüzük ve yönetmelik ibaresi 

mevzuat olarak değişitirilmiştir. Ayrıca; 

-233 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesi; “3. Teşebbüsler, anonim şirket şeklinde 

kurulabilir. Anonim şirket şeklinde kurulan teşebbüslerde genel kurul bulunmaz.” 

-6 ncı maddenin ikinci fıkrası; “2. Genel müdür yönetim kurulunun da başkanıdır.” 

-Bağlı ortaklıklarla ilgili 24 üncü madde de yeni döneme göre değişiklikler yapılmış, 

denetçilerle ilgili 25 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

 -Teşebbüs plan, proğram ve bütçesi ile ilgili 29 ve 30 uncu maddelerde değişiklik 

yapılmış,  “Teşebbüslerin yatırım ve finansman programları” başlıklı 32 nci madde yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 -233 Sayılı KHK’nın “Teşebbüslerin fiyat ve tarifeleri” başlıklı 35 inci ve 

“Teşebbüslerde kar payı dağıtımı” başlıklı 36 ncı maddesinde yer alan “Görev zararı” ibareleri 

“Görevlendirme” şeklinde değiştirilmiş, “Ürettikleri” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

    Yine; 703 sayılı KHK’nın 133 üncü maddesinin (o) fıkrası ile 233 sayılı KHK’nın 
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“Ek Madde:1” den sonra gelmek üzere eklenen “Ek Madde:2” şöyledir;  

“Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, 

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kuruluş ve tescile ilişkin 

hükümlerinden muaf tutulur. Bu şekilde kurulanlar, esas sözleşmelerinin imzalanmasını 

müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Bunlar hakkında 6102 sayılı Kanunun 

kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına ve genel kurula ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

Ayrıca, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin anonim şirket olarak kurulacak 

teşebbüsler 6102 sayılı Kanunun denetim ve şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf 

tutulur. Bu madde kapsamında kurulan kamu sermayeli şirketlerde kamunun pay sahipliğine 

dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği 

bakanlık tarafından kullanılır ve bunlar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile teşebbüslere 

tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanır.” 

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7164 

sayılı “Maden Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” un 3 üncü maddesi ile;  

 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 

Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Kömür alımı: 

Ek Madde 7 – Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde kamu 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacı ile bu Kanun kapsamında elektrik üretim 

tesisleri kurması ve işletmesi ile ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya 

kendisine üretim tesisi işletme hakkı devredilen sermaye şirketlerinin sözleşme kapsamında 

tahsis edilen sahasından kömür alımı yapabilir.” 

Bu hüküm ile 01.12.2018 tarihinde Afşin-Elbistan A Santralı ile birlikte özelleştirilen 

ve santrale yakıt sağlayan linyit işletmesinden, EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santraline 

kömür tedarik edebilmenin önü açılmıştır. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uyum sağlamak amacıyla Ana Statünün 

yeniden düzenlenmesi süreci başlatılmıştır.Süreç kronolojik olarak incelendiğinde,  

-07.12.2018 Tarih ve 122886 Sayılı EÜAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yazısı 

ile tüm birimlerden Başkanlıkça hazırlanan “Ana Statü Taslağı”’na ilişkin görüşler istenmiştir. 
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-17.12.2018 tarih ve 123229 sayılı Makam Oluru ile EÜAŞ Ana Statüsünde değişiklik 

yapılması için Başkanlığın bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında tüm birim 

yöneticilerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. 

-Kurulan bu komisyonun çalışmaları neticesi EÜAŞ Ana Statüsüne son şekli verilmiş 

ve konuya ilişkin Yönetim Kurulunun 09.07.2019 tarih ve 21-80 sayılı kararı istihsal edilmiştir. 

-19.07.2019 tarih ve 100536 sayılı yazısı ile yeniden düzenlenen Ana Statü Taslağı ile 

ilgili Cumhurbaşkanı Kararı alınması hususu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına iletilmiştir. 

-Bakanlık, 25.10.2019 tarih ve 54664 sayılı yazısı ile; Ana Statü Taslağına ilişkin olarak, 

Enerji Piyasası Düzleme Kurumu, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığı görüşleri 

iletilmiştir. 

-Ana Statü Taslağına ilişkin gelen görüşler, EÜAŞ Ana Statüsünde değişiklik yapılması 

için kurulan komisyon tarafından değerlendirilmiş ve Ana Statü Taslağına derç edilmiştir. 

-Bu doğrultuda son şekli verilen Ana Statü Taslağı ile ilgili olarak 18.02.2020 tarih ve 

7-23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı istihsal edilmiştir. 

-19.02.2020 tarih ve 34331 sayılı yazı ile Genel Müdürlükçe ikmal edilen Yönetim 

Kurulu kararı çerçevesinde yeniden düzenlenen Ana Statü Taslağı ile ilgili Cumhurbaşkanı 

Kararı alınması hususu Bakanlığa iletilmiştir. 

 Görüleceği üzere sürecin son aşaması olarak, Taslak, görüşü ve onayı alınmak üzere 

Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.  

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 18.12.2018 tarih ve 50/233 sayılı Kararı ile 07.09.2006 

tarih ve 44/293 sayılı ve 05.03.2010 tarih ve 12/62 sayılı Yönetim Kurulu kararları iptal 

edilerek, yetki kapsamı yeniden düzenlenmiştir. 

01.05.2020 tarihi itibariyle 4 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmakta olup, 1 Genel 

Müdür Yardımcısı ve 1 Yönetim Kurulu üyesi kadrosu boştur. 

20.02.2020 tarihi itibariyle EÜAŞ’ın merkez teşkilatında Yönetim Kurulu ve Yönetim 

Kurulu Büro Müdürlüğü ile 1 Genel Müdür, 2’si asil, 1’i vekalet(Bakanlık görövlendirmesi), 
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1’i de boş olmak üzere 4 Genel Müdür Yardımcısı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Daire Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü ile 4 Genel Müdür Yardımcısına bağlı 18 daire başkanlığı ile 

daire başkanlıklarına bağlı müdürlükler ve bunlara bağlı alt birimler yer almaktadır. Mevcut 

Daire Başkanlarından 14 adedi asaleten, ve 4 adedi görevlendirme atanmışlardır. 

Taşra teşkilatı ise 23 Hidroelektrik Santral İşletme Müdürlüğü, 2 adet Termik Santral 

İşletme Müdürlüğü, 4 adet Doğalgaz Santral İşletme Müdürlüğü, 2 adet Maden Etüt Tesis 

Müdürlüğü, 3 adet Koordinasyon İşletme Müdürlüğü, 1 adet Eğitim Müdürlüğü , 1 adet Kimya 

Laboratuvar İşletme Müdürlüğü ve 1 adet Merkez Ambar Müdürlüğü bulunmaktadır. 

EÜAŞ’ın, 233 sayılı KHK’nın değişik 3 üncü maddesi doğrultusunda genel kurulu ve 

denetçileri bulunmamaktadır. 233 sayılı KHK ve Ana Statüsüne göre, şirketin karar organı 

yönetim kuruludur. Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim 

kurulu başkanı da olan genel müdür ile yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

ile  atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi sona eren 

üyeler tekrar atanabilmekte, atandıkları usule göre görevlerinden alınabilmekte, süre dolmadan 

boşalan üyeliklere ise kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılabilmektedir. Yönetim 

Kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 4 

üyenin oyu gerekmektedir.  

703 Sayılı KHK’nin 9 uncu Maddesi ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen 

Geçici 22 nci maddesi ile  TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirilmesinden sonra; 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 13.07.2018 tarih ve 32/133 sayılı Kararı ile Mülga TETAŞ’ın 

görevini yüklenen EÜAŞ tekrar yapılandırılmıştır. 

Şirketin yürütme organı olan genel müdürlük merkez ve taşra olarak 

teşkilatlandırılmıştır. Merkez ve taşra teşkilattaki tüm işler, genel müdür tarafından yapılmış 

olan genel müdür yardımcıları arasındaki görev dağılımı çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

17.10.2018 tarih ve 30568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

16.10.2018 tarih ve 2018/186 sayılı Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve 

Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılı  Yatırım ve Finanasman Kararnamesinin “İşletme Bütçesi” 

başlıklı 16 inci maddesi gereğince; 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 26806  sayılı yazılarında  belirlenen 

hedef ve tavanlar doğrulusunda hazırlanan İşletme Bütçesi EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 

18.12.2018 tarih ve 50/238 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Teşekkülün dönem başında işletme büyüklükleri sırasıyla; 

Dönem karı 10 milyon TL, 

Gider Bütçesi 26.309 milyon TL, 

Alım bütçesi 24.608 milyon TL, 

Olağan ve Olağandışı Gelir ve Karları 3.168 milyon TL, 

Olağan ve Olağandışı Gider ve Zararları 3.217 milyon TL, 

Finansman Giderleri 109 milyon TL, 

Kamulaştırma Ödenekleri 119 milyon TL, 

Yatırım Ödenekleri 851 milyon TL, 

olarak tespit edilmiştir.  

2018 yılında toplam alımlar 25.041 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.Bunun 20.925 

milyon TL si enerji alımlarından, geri kalan 4.116 milyon TL si EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve 

İşletme Müdürlüklerine ait alım programından oluşmaktadır. 2019 yılı Bütçesinde 18.000 

milyon TL olarak yer almış, enerji alımı bütçesi 17.392 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.2019 

yılı alım bütçesinin 6.608 milyon TL si  EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerine 

ait alım programından oluşmaktadır. 

 2018 ve 2019 yılında TEİAŞ, EPİAŞ, YKS, YİD, Yİ ve İHD bazında gerçekleşen enerji 

alımına ait  detay dağılım aşağıdaki gibidir. 

                                                          2018 Yılı                           2019 Yılı 

YKS(Yerli Kömür Santralları): 4.221 milyon TL                  7.104 milyon TL 

YİD(Yap İşlet Devret)             : 1.821 milyon TL                    942 milyon TL 

Yİ(Yap İşlet)                           : 10.694 milyon TL                 3.846 milyon TL  

İHD(İşletme Hakkı Devir)      : 894 milyon TL                      2.715 milyon TL 

EPİAŞ             : 2.597 milyon TL              2.704 milyon TL 

TEİAŞ             : 134 milyon TL       81 milyon TL 

TOPLAM                                : 20.361 milyon TL                 14.688 milyon TL 
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EÜAŞ’ın 2019 yılı üretim ticari maliyeti 15,55 Kr/kWh, alım ticari maliyeti 32,88 

kr/kWh, faaliyet  ve finansman giderleri hariç ortalama maliyet 22,60 kr/kWh olarak 

gerçekleşmesine karşılık ortalama satış fiyatının 23,33 kr/kWh olarak gerçekleşmesi sonucu 

faaliyet karı 152.7 Milyon TL, Faaliyet Giderleri ile Olağan/Olağandışı Gelir ve Giderler 

neticesinde 2019 yılı dönem sonunda 176.8 Milyon TL kar etmiştir. 
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Tablo 2:Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

 
 
 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

 
 

2018 yılı sonu itibariyle 1107 kişi Genel Müdürlükte, 5.319 kişi taşrada olmak üzere 

toplam personel sayısı 6.426 kişi olarak gerçekleşmiş iken, 2019 yılsonu itibariyle; 1.121’i 

Genel Müdürlük’ te, 4926’sı taşrada olmak üzere toplam 6.067 personel mevcut bulunmaktadır. 

İlk Durum
Son Durum

A-Personel sayısı Sayı 6.426 -6 6.122 6.067

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3- Bağlı ortaklıklar /Şirketler

B-Personel giderleri Bin TL 554.955 617.614.800 796.758.800 792.808.845 (28,4)

1-Genel müdürlük

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

C-Tüm alım tutarı Bin TL 25.040.800.586 24.607.790.000  22.696.746.731 7,8

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3- Bağlı ortaklıklar /Şirketler

D-Başlıca Alımlar Bin TL 25.040.773,00 24.607.790.000,00 24.607.790.000,00 22.696.746.731,32 7,77

1-Genel müdürlük

-Yakıt 3.887.614 6.002.150.000 6.027.933.489 5.033.303.993 16,1

-İşletme Malzemesi 44.079 88.080.000 99.866.203 62.936.350 28,5

-Yedek Malzeme 143.319 462.336.000 414.071.177 169.956.165 63,2

-Kayda Tabi Malzeme 2.129 6.624.000 7.113.205 3.590.318 45,8

-Kırt. Ve Büro Malzemesi 1.677 2.446.000 3.005.935 2.282.159 6,7

-Ulaştırma Gideri 4.325 5.251.000 6.823.289 5.982.535 -13,9

Satın Alınan Enerji 20.925.047 18.000.000.000 18.000.000.000 17.391.805.796 3,4

-Baca Gazı Gideri 25.159 35.000.000 35.000.000 13.970.855 60,1

-Sosyal Malzeme 7.424 5.903.000 13.976.703 12.918.560 -118,8

E-Tüm Üretim Maliyeti Bin TL 18.238.440 259 25.838.570 25.838.570 25.100.637 2,9

1-Genel müdürlük 18.238.440 259 25.838.570 25.838.570 25.100.637 2,9

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

F-Başlıca Üretimler Gwh 45.799 -1 45.309 45.309 111.066 -145,1

1-Genel müdürlük 45.799 -1 45.309 45.309 111.066 -145,1

-Elektrik 45.799 -1

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

G-Net Satış Tutarı Bin TL 14.266.931 170,9 26.368.939 26.368.939 25.922.752 1,7

1-Genel müdürlük 14.266.931 170,9 26.368.939 26.368.939 25.922.752 1,7

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

H-Başlıca Satışlar Gwh

1-Genel müdürlük

-Elektrik

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

I)-Yatırımlar (Nakdi

harcama)

Bin TL 680.659
-45

851.266 851.266 498.665 (43,8)

1-Genel müdürlük 680.659 -45 851.266 851.266 498.665 (43,8)

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

J-Dönem Karı veya Zararı Bin TL -1.663.991 -3228 176.787 (1667,9)

1-Genel müdürlük -1.663.991 -3228 10.000 10.000 176.787 (1667,9)

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü

2018 2019

Gerçekleşen

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlk Durum)

(%)

Bütçe

Gerçekleşen

Bütçeye Göre 

Sapma (İlk 

Durum)

(%)
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EÜAŞ, 2019 yılı faaliyetini merkez ve 39 adet müstakil taşra birimi ile yürütmüştür. 

Cari yılsonu itibarıyla çalışan toplam personel sayısı 6.067 kişi, yüklenici işçisi sayısı ise 4.295 

kişi olmuştur. 

EÜAŞ’ ta çalışan personele 2019 yılında yapılan harcamaların toplam tutarı, önceki yıla 

göre %42,6 oranında artarak 791 milyon TL olmuştur. Cari yıl personel harcaması 791 milyon 

TL’nin; 0,3 milyon TL’si Yönetim Kurulu Üyeleri, 49,4 milyon TL’si memur, 242 milyon 

TL’si sözleşmeli ve 499,5 milyon TL’si de işçi personele yapılan harcamalarla ilgilidir.2019 

yılı sonu itibariyle EÜAŞ personel sayısını ve personel giderlerini ayrıntılı olarak gösteren 

çizelge aşağıdadır. 

EÜAŞ’ ta çalışan bütün memur ve sözleşmeli personele koruyucu giyim yardımı 

yapılmıştır.Sözkonusu yardım, Merkez teşkilatında görev yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi personele 2019 yılında bir defada 1.760,00(KDV dahil) elektronik giyim 

kartı şeklinde verilmiştir.Taşra teşkilatında da yetki devri yapılarak benzer uygulama 

yapılmıştır.Bu kapsamda taşrada yaklaşık 1.806 personel yardımdan faydalanmıştır. 

EÜAŞ’ta çalışan işçilerle ilgili olarak 2 Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 

- Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri 

Sendikası (KAMU-İŞ) arasında EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına ait işyerleri için 13.10.2017 

tarihinde imzalanan ve 01.03.2017-28.02.2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 16. 

Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 

-EÜAŞ’a ait Afşin-Elbistan Linyit İşletmeleri Müdürlüğün’de çalışan işçiler için   

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasında 

imzalanan ve 01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 03 No'lu Madencilik 

İş Kolu İşletme Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde maddi ve sosyal haklar düzenlenmiştir.  
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Tablo 3:Personel Sayı ve Harcamaları 

 Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

 2018 2019 2018 2019 

 

Personel 
Sayısı  

Program Kadro 
Sayısı 

Personel 
Sayısı  

Toplam 
Harcama 
         (Bin 
TL) 

Ödenek  
(Bin TL) 

Toplam 
Harcama 
 (Bin TL) 

I-Yönetim kurulu 
üyeleri ve  
denetçiler (kuruluş 
dışı)       279 358 305 

II-Memurlar 333 313 317 45.917 50.224 49.423 

1- Genel müdürlük 333 313 317 45.917 50.224 49.423 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya 
göre çalışanlar 2577 2589 2532 176.577 243.334 242.021 

1. Genel müdürlük 2577 2589 2532 176.577 243.334 242.021 

IV-İşçiler             

A-Sürekli işçiler  3516 3220 3218 332.183 501.718 499.599 

1. Genel müdürlük 3516 3220 3218 332.183 501.718 499.599 

Genel müdürlük 
toplamı 6426 6122 6067 554.677 795.276 791.043 

Müesseseler toplamı             

Bağlı ortaklıklar 
/Şirketler toplamı             

Konsolide Toplam             

Yüklenici İşçiler 4160   4337 8.869 362.458 347.036 

1. Genel müdürlük             

2. Müesseseler             

3. Bağlı 
ortaklıklar/şirketler             

Diğer Giderler             

 
 
 
 

1.3.3 Tedarik 

 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin satın 

alma ve ihale işlemleri bakımından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak, anılan Kanunun 3 üncü 
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maddesinin (g) bendi uyarınca Teşekkülce yapılan doğrudan başvuru üzerine Kamu İhale 

Kurulu’nca uygun görülen Kanunda belirtilen limitin altındaki doğrudan üretimle ilgili mal ve 

hizmet alımları Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmuştur. 

Diğer taraftan,  4734 Kamu İhale sayılı Kanunu’nun 3 (o)  maddesinin  kapsamı, 6719 

sayılı Elektrik Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile   “Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının, faaliyetleri 

ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, 

yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik 

amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,” şeklinde genişletilmiştir. 

Dolayısıyla EÜAŞ’ın faaliyetleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

diğer bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri de istisna 

kapsamına alınmıştır. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (o) bendi kapsamında ilgili kuruluşlarla çeşitli 

konuları ilgilendiren protokoller ve sözleşmeler yapılmıştır. 

Şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre yapılan 

alımlarına ilişkin hususlarda yönetmelik düzenlenmiştir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında 

yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında Yönetmelik, 30.09.2008 tarih ve 38-367 sayılı 

Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Alımlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükte ağırlıklı olarak Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili diğer daire başkanlıkları, işletme müdürlüklerinde 

ise satınalma birimlerince gerçekleştirilmektedir.  

 

Mal Alımları 

EÜAŞ’ın 2019 yılı mal alımları 2018 yılı ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 4:Mal Alımları 

 

İlk madde ve malzeme alım tutarları; Santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür, doğal 

gaz, motorin ve fuel-oil alımlarıyla ilgilidir. Söz konusu yakıtlardan linyit kömürü TKİ ve 

kuruluş tarafından işletilmekte olan maden sahalarından, doğalgaz BOTAŞ, fuel oil ve motorin 

ise ihale yoluyla piyasadan temin edilmiştir. Afşin-Elbistan B Santralının kömür ihtiyacı 

Kuruluş bünyesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden temin edilmekte iken, 

01.12.2018 tarihinden itibaren işletme hakkı devir sözleşmesi kapsamında Afşin Elbistan 

Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş tarafından karşılanmaya başlamıştır. 2019 yılında sözkonusu 

şirketten karşılanan kömür 7.338.044 tondur.Alım yapılan bu miktar karşılığında firmaya 

326.910.268,83 TL alacak tahakkuk ettirilmiş, taahhüt ettiği miktar ve kalori değerini 

tutturamadığı aylarda 784.132,25 toplam ceza kesintisi hesaplanarak hakedişten düşülmüş ve 

yıllık ortalama  43,99 TL/ton ile 47,58 TL/ton arasında değişen fiyatlarla 326.126136,58 TL 

ödeme yapılmıştır. 

Ticari mal alımları ise çeşitli mevzuat çerçevesinde alınan elektrik enerjisi alımlarıyla 

ilgilidir. Bu alımların yaklaşık olarak 2.704  milyon TL’lik kısmı EPİAŞ’tan, 81 milyon TL’lik 

kısmı TEİAŞ’ tan, 3.846 milyon TL’lik kısmı Yap-İşlet santrallerinden, 942 milyon TL lik 

kısmı Yap-İşlet-Devret santrallerinden, 2.715 milyon TL’lik kısmı İşletme Hakkı Devir 

Miktar Ödenek (Bin TL) Miktar Tutar (Bin TL)

1-İlk madde ve yardımcı

maddeler

3.887.614,00 6.027.933 5.033.304 16,5

Yakıt kalemi 3.887.614 6.027.933 5.033.304

3.887.614 6.027.933 5.033.304

-Yurtdışı

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

2-İşletme Malzemesi, Yedekler ve Diğer Malzemeler 228.139 579.857 271.637 53,2

228.139 579.857 271.637

228.139 579.857 271.637

-Yurtdışı

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

11.995.358 18.000.000 17.391.806 3,4

11.995.358 18.000.000 17.391.806

11.995.358 18.000.000 17.391.806

-Yurtdışı

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

Yurtiçi alımlar toplamı 16.111.111,00 24.607.790,00 22.696.747,00 7,8

Yurtdışı alımlar toplamı

Genel toplam 16.111.111,00 24.607.790,00 22.696.747,00 7,8

Verilen sipariş avansları

3-Ticari Mallar (satın alınan elektrik)

-Yurtiçi

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

-Yurtiçi

-Genel müdürlük

-Müesseseler

#AD?

Alımlar

2018

Gerçekleşen

2019

Program Gerçekleşen
Ödeneğe Göre 

Sapma (%)
Miktar Tutar (Bin TL)
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santrallerinden, 7.104 milyon TL’lik kısmı Yerli Kömür santrallerinden ve kalan kısmı da diğer 

usullerle alınan enerji bedelleriyle ilgilidir. 

EÜAŞ’ın 2019 yılı stokları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 5:İlk Madde ve Malzeme Stokları 

 

İlk madde ve malzeme stokları; Santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür, motorin ve 

fuel-oil stoklarıyla ilgilidir. İşletme malzemesi stokları; yedek malzeme, kayda tabi malzeme, 

kırtasiye ve büro malzemesi, sosyal malzeme, ulaştırma malzemeleriyle ilgilidir. 

Hizmet Alımları 

EÜAŞ’ın 2019 yılı hizmet alımları 2018 yılı ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Giren (Bin TL)
Çıkan

(Bin TL)

115.870 5.033.304 4.947.855 201.319

459.791 271.147 98.879 632.059

575.661 5.304.451 5.046.734 833.378

Toplam

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı 

ortaklıklar/şirketler

İlk madde ve 

malzemeler

2018 yılından 

devreden stok

(Bin TL)

2019 yılında 2020 yılına devreden 

stok

(Bin TL)

1-İlk madde ve 

yardımcı maddeler

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı 

ortaklıklar/şirketler

2- İşletme malzemesi, 

yedekler ve diğer 

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı 

ortaklıklar/şirketler
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Tablo 6:Hizmet Alımları 

 

2019 yılında yıl sonu itibariyle toplam 4.295 kişi hizmet alımları kapsamında 

çalıştırılmıştır. Üretim hizmet alımları tutarı; küçük HES işletmeciliği ve santral bakım onarım 

hizmetleri kapsamında yapılan harcamalardan, Diğer hizmet alım tutarı ise; hizmet alımı kıdem 

tazminatı, Sosyal Tesis İşletmeciliği, Sağlık Hizmet alımı ve Avukatlık hizmet alımı gibi 

harcamalardan oluşmaktadır. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Miktar
Tutar (Bin 

TL)
Miktar

Ödenek 

(Bin TL)
Miktar

Tutar (Bin 

TL)

106.044  147.145  141.302  96  

54.326  63.350  59.867  95  

93.828  106.324  103.353  97  

42.579  38.903  36.096  93  

6.883  7.310  6.926  95  

24.409  

Genel Toplam 328.069 363.032 347.544             95,73 

6-Diğer

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

Alımlar

2018 2019

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Ödeneğe Göre 

Gerçekleşme 

(%)

1-Üretim

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

2-Temizlik

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

3-Koruma ve Güvenlik

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

4-Taşıt ve Araç Kiralama

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler

5-Yemek

-Genel müdürlük

-Müesseseler

-Bağlı ortaklıklar/şirketler
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1.3.4 Giderler 

EÜAŞ’ın 2019 yılı gerçekleşen giderleri önceki yıl giderleri ve 2019 yılı ödenekleriyle 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 7:Gider Grupları 

 

 

İşletme Bütçesi bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibi; 2018 yılı gerçekleşen gider tutarı 

28.015.822 TL iken; 2019 yılında toplam giderler tutarı 26.302.107 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sattığı elektrikten  2018 yılında zarar eden EÜAŞ, finansman sorununu bankalardan 

kullandığı kredilerle gidermeye çalışmış olup  kredi maliyetleri kapsamında 2018 yılında 

56.823  TL faiz ödenmişken,  bu tutar 2019 yılında 142.376 TL  yükselmiştir. 

 
 
 

2018

Gerçekleşen

(Bin TL)

Ödenek 

(Bin TL)

Gerçekleşen

(Bin TL)

Ödeneğin son 

durumuna göre 

fark (Bin TL)

Ödeneğe göre 

gerçekleşme(%)

24.929.875 22.460.450 22.458.374 2.076  99,99

332.183 501.718 499.599 2.119  99,58

2-Memur   ve   sözleşmeli   personel ücret ve giderleri 222.773 293.917 291.749 2.167  99,26

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

3-Dışarıdan    sağlanan    fayda    ve hizmetler 1.549.483 2.014.112 1.997.406 16.706  99,17

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

4-Çeşitli giderler 87.985 81.802 80.963 839  98,97

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

5-Vergi resim ve harçlar 47.015 122.069 121.778 291  99,76

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

6-Amortismanlar ve tükenme payları 789.685 852.513 852.238 275  99,97

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

7-Finansman giderleri 56.823 0 0                       -   

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

Toplam 28.015.822 26.326.580 26.302.107 24.473 99,91 

Giderler

2019

0- llk madde ve malzeme giderleri

 1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3- Bağlı ortaklıklar/şirketler

1-lşçi ücret ve giderleri 

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3- Bağlı ortaklıklar/şirketler
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1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

a) Üretim 

EÜAŞ bünyesinde 2019 yılı içerisinde; 

-2019 yılı sonu itibariyle EÜAŞ’a bağlı 23 HES İşletme Müdürlüğü bünyesinde 48 adet 

HES tesisi, 7 adet termik santral işletme müdürlüğü bünyesindeki 11 adet termik santralden 

9’unda kömür ve doğal gaz kullanılarak ve 1 adet rüzgar enerjisi üretim tesisinde de rüzgar 

gücü vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi, 

-Ruhsatı EÜAŞ’a ait Muğla-Yatağan’daki maden sahasından rodövans sözleşmesi 

kapsamında sahanın devir edildiği yüklenici tarafından seramik, cam, boya, plastik 

sanayilerinde ve kaynak elektrotlarının üretiminde kullanım alanı bulunan feldispat minerali 

üretimi, 

yapılmıştır. 

Ayrıca, Afşin-Elbistan Kışlaköy sahasından kömür üretimi için yapılan örtü kazısı 

esnasında zorunlu olarak kazılan gidya tabakasının zirai gübre olarak kullanılabileceğinin 

belirlenmesinden sonra gelen talepler kapsamında ayrı bir yere dökülerek stoklanan gidyadan 

piyasaya yapılan satışlar da gidya üretimi olarak üretim tablosuna dahil edilmiştir. 

2019 yılı sonu itibariyle, 7 adet termik santral işletme müdürlüğü bünyesindeki 11 adet 

termik santralden 9’unda ve 1 adet rüzgar enerjisi santralinde enerji üretimi yapılmıştır. Aliağa 

gaz türbinlerinde  verim düşüklüğüne bağlı yüksek maliyet yanında buhar kazanlarının devre 

dışı olması ve gaz türbinlerinin sökülerek gemi üzerinde mobil santral haline getirilmesine 

yönelik bazı planlamalar nedeniyle enerji üretimi yapılmamıştır. 

2019 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından ilgili işletme devir hakkı sözleşmelerinin 

sonlanması neticesinde devir alınan ve özelleştirme kapsamında devredilen tesislerle ilgili 

gelişmelere aşağıda yer verilmektedir. 

-Ruhsatı EÜAŞ’a ait olan Muğla-Yatağan’daki maden sahasının (feldispat) 

özelleştirilmesiyle ilgili süreç devam etmektedir. Yapılan rödövans sözleşmesi gereği sahadan 

feldispat istihsal eden firmanın 516.732,25 ton üretimine karşılık 2.749.015,57 TL rödövans 

geliri elde edilmiştir. 

2019 yılında EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 4,421 MW olan 2 adet HES tesisi 

devir alınmış ve buna karşılık toplam kurulu gücü 60,15 olan 3 adet HES tesisi özel firmalara 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 26 
 

devredilmiştir. Sonuç olarak EÜAŞ HES toplam kurulu gücü 2019 yıl sonu itibariyle 2018 

yılına göre 55,729 MW azalarak 12.776,035 MW seviyesine gerilemiştir.2019 yılı sonu 

itibariyle EÜAŞ’a bağlı 23 HES İşletme Müdürlüğü bünyesinde 48 adet HES tesisi bulunmakta 

olup söz konusu santralların toplam kurulu gücü 12.776,035 MW tır. 

Hidrolik santral kurulu gücü 2018 yıl sonunda 12.831,764 MW iken 2019 yılsonu 

itibariyle 12.776,035 MW mertebesine gerilemiştir. 

Hidrolik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %172,5 mertebesinde gerçekleşmiştir. 

 

31 Aralık 2018 itibari ile  31 Aralık 2019 itibari ile 

Kurulu Güç (MW)  12.831,764   12.776,035 

İşletme Müdürlüğü sayısı  23    23 

HES Sayısı (adet)   49    48 

Üretim (GWh)        25.444        43.895 

 

2019 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından devralınan HES’ler 

Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen 2,028 MW kurulu gücündeki Ahiköy-1 HES ve 

2,393 MW kurulu gücündeki Ahiköy-2 HES 2019 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından devralınmış 

ve Kılıçkaya HES İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak işletilmeye başlanmıştır. 2019 yılında 

EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 4,421 MW olan 2 adet HES tesisi devir alınmıştır. 

 

2019 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından özelleştirilen HES’ler (Özelleştirme Çalışmaları) 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesine çıkılan Teşebbüse ait 3 adet HES’ 

in işletme hakkı devir sözleşmeleri imzalanarak özelleştirme süreçleri tamamlanmıştır. Bu 

HES’ler: 

• Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı kurulu gücü 12,5 MW Tohma HES 

02.01.2019 tarihinde özelleştirilmiştir, 

• Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı kurulu gücü 3,0 MW Dinar-

2 HES 27.02.2019 tarihinde özelleştirilmiştir,  

• Akköprü Çine HES İşletme Müdürlüğüne bağlı kurulu gücü 44,65 MW Çine 
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HES 22.04.2019 tarihinde özelleştirilmiştir. 

2019 yılında EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 60,15 MW olan yukarıda isimleri 

yer alan 3 adet HES tesisi özelleştirme kapsamında özel firmalara devredilmiştir.  

2018 yılında Afşin-Elbistan A (1.355 MW) termik santralinin özel sektöre devriyle 

EÜAŞ termik santral kurulu gücü 5.547,3 MW seviyesine gerilemiştir. 

3096 sayılı Kanun kapsamında işletilen Alaçatı RES’in (7,2 MW) 12.06.2018 tarihinde 

EÜAŞ tarafından devir alınmasıyla bu tarihten itibaren rüzgar gücünden enerji üretimi de 

başlamıştır. 

2019 yılında termik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %75,9’u mertebesinde 

gerçekleşirken, hidrolik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %172,5’i mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 2019 yılında EÜAŞ toplam enerji üretimi önceki yılın %129,5’i 

mertebesindedir. 

Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimindeki EÜAŞ payı 2010 yılında 95.533 GWh ile 

%45,2 seviyesinde iken, son 10 yıllık dönemde azalarak 2019 yılında 59.350 GWh ile %19,6 

seviyesine düşmüştür. 

2019 yılı sonu itibariyle, 7 adet termik santral işletme müdürlüğü bünyesindeki 11 adet 

termik santralden 9’unda ve 1 adet rüzgar enerjisi santralinde enerji üretimi yapılmıştır. 

Sonuç olarak, EÜAŞ bünyesindeki; 

-Termik santral kurulu gücü 2019 yılsonu itibarıyla 6.974 MW seviyesinde, kalmıştır. 

2019 yılında termik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %75,9’u mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 26806  sayılı yazılarında  belirlenen 

hedef ve tavanlar doğrulusunda hazırlanan ve EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 18.12.2018 tarih ve 

50/238 sayılı kararı ile kabul edilen İşletme Bütçesine göre 2019 yılında  Gider Bütçesi içinde 

kömür üretimine yer verilmemiş,Alım Bütçesi içinde ruhsatı EÜAŞ  ait olan Kışlaköy linyit 

sahasını işletmekle görevli şirketten 7.236.450 ton  kömür alımı yapılmıştır.Ayrıca görevli 

şirketin linyit sahasından kömür üretimi sırasında elde ettiği 49.964,06 ton gidya(gübre) 

satışından pay alınmıştır. 
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Tablo 8:Üretim Türleri 

Üretim Türü Ölçü 

2018  

Devir 

Tarihleri 

2019  Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre 

Geçen 

Yıla 

Göre 

Linyit 

Kömürü 

Kışlaköy 

(11 aylık) 

Ton 

14.205.942 01.12.2018 0 

B ye verilen 

kömür 
miktarı 

0 0 

7.236.450 

Koyunağılı-
Adularya 

(Rödovans) 

40.377 11.07.2018 0 0 0 0 

Toplam 14.246.319 - 0 0 0 0 

Feldspat (11081 

Numaralı ruhsat sahası 

rödovans) 

Ton 523.552,4 - 250.000 516.732,25 206,7 98,7 

Gidya (Kışlaköy) Ton 33.386 01.12.2018 50.000 49.964,06 99,9 149,6 

 

 

EÜAŞ enerji üretim santrallerinin kurulu gücü, yıl içerisinde özelleştirme çalışmaları 

neticesinde özel sektöre devredilen, yap işlet devret gibi modellerle özel sektör tarafından 

işletmeye alınan ve işletme süresinin dolmasıyla da kamuya devredilen santraller ve ticari 

işletme süresinin tamamlanması nedeniyle enerji üretimine son verilen santraller nedeniyle 

değişebilmektedir.  

2019 yılı içerisinde oluşan bu değişimlere yukarıda detaylarıyla yer verilmiştir. 

Toplamda EÜAŞ kurulu gücü 2018 yılında 18.496 MW iken 2019 yılsonu itibarıyla 

19.751 MW seviyesine yükselmiştir. 

EÜAŞ bünyesindeki barajlara gelen su miktarındaki artış  neticesinde hidrolik kaynaklı 

enerji üretiminde de artış yönelimi olmuştur. Nitekim, 2018 yılında EÜAŞ bünyesindeki 
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barajlara gelen su miktarı 129,4 milyar m3 iken 2019 yılında bu miktar önceki yıla göre % 64,2 

artarak 212,5 milyar m3’e yükselmiştir. 

Termik santrallerdeki ana ve yardımcı yakıt tüketimleriyle ilgili değerlendirmelere 

aşağıda yer verilmektedir. 

2018 yılında EÜAŞ termik santrallerinde 17,19 milyon ton kömür yakılmışken 2019 

yılında bu 9,16  milyon tona düşmüştür 

2018 yılında EÜAŞ doğalgaz santrallerinde 2,375 milyar Sm3 doğal gaz yakılmış iken, 

2019 yılında 2,084 milyar Sm3 doğal gaz yakılmıştır. 

2018 yılında EÜAŞ doğalgaz santrallerinde 359,53 ton motorin yakılmış iken, 2019 

yılında 71,97 ton motorin yakılmıştır. 

Yardımcı yakıt olarak ise Afşin-Elbistan-B termik santralinde 2018 yılında 67,35 bin 

ton fuel-oil yakılmış iken, 2019 yılında  35,53 bin ton fuel-oil yakılmıştır.Ateşleme için, Afşin-

Elbistan-B termik santralinde ve Çan santralinde 2018 yılında toplam 11,35 bin ton motorin 

yakılmış iken, 2019 yılında 11,84 bin ton yanmıştır.2019 yılı motorin tüketiminin 9,4 bin tonu 

Afşin-Elbistan-B santraline, yaklaşık 2,4 bin tonu Çan santraline aittir. 

2019 

AFŞİN ELBİSTAN B  

Yakılan Kömür;  7.338.044 ton 

Yakılan Fuel Oil 35.530 ton 

Yakılan Motorin 9.402 ton 

 

18 MART ÇAN  

Yakılan Kömür; 1.828.588 ton 

Yakılan Motorin; 2.441 ton 

Kuruluşun üretim fonksiyonlarının yapısına uygun olarak düzenlenen üretimi belirleyen 

etkenler tablosuna ve bu fonksiyonlarla ilgili genel bilgilere aşağıda yer verilmektedir 
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Tablo 9:Üretimi Belirleyen Başlıca Etkenler 

 

 

2018

Üretim 

a) Elektrik

Termik

Kurulu güç MW 3.115,0 1.760,0 56,5

Teorik üretim kapasitesi GWh 26.276,3 15.417,6 58,7

Brüt üretim GWh 8.132,1 6.636 4.910,3 74,0 60,4

Kapasite kullanma faktörü (%) 30,9 31,8 102,9

Üretim yönünden emreamadelik faktörü (%) 48,2 68,4 142,1

Çalışma peryodu Saat 84.624 52.560 62,1

Çalışma saati Saat 38.367 25.761 67,1

Zaman kullanma faktörü (%) 45,3 49,0 108,1

Zaman yönünden emreamadelik faktörü (%) 53,1 71,8 135,3

A grubu kayıp enerji faktörü (%) 51,9 31,6 60,9

B grubu kayıp enerji faktörü (%) 17,2 36,6 212,6

Santral iç tüketim (%) 11,4 12,6 111,2

Termik verim (%) 33,7 33,7 100,1

Özgül ısı tüketimi kcal/kWh 2.552 2.549 99,9

Kurulu güç MW 3787,3 4923 129,99

Teorik üretim kapasitesi GWh 33176 39145 117,99

Brüt üretim GWh 12219 14239 10541 74,03 86,27

Kapasite kullanma faktörü (%) 36,83 26,93 73,12

Üretim yönünden emreamadelik faktörü (%) 73,13 90,1 123,21

Çalışma peryodu Saat 183960 236184 128,39

Çalışma saati Saat 74113 78606 106,06

Zaman kullanma faktörü (%) 40,29 33,28 82,60

Zaman yönünden emreamadelik faktörü (%) 73,33 90,81 123,84

A grubu kayıp enerji faktörü (%) 26,89 9,66 35,93

B grubu kayıp enerji faktörü (%) 36,30 63,17 174,03

Santral iç tüketim (%) 1,68 1,58 93,82

Termik verim (%) 52,44 51,1 97,44

Özgül ısı tüketimi kcal/kWh 1640 1683 102,63

Rüzgar 

Kurulu güç MW 7,2 7,2 100,00

Teorik üretim kapasitesi GWh 34,9 63,1 180,80

Brüt üretim GWh 3,8 3,6 94,74

Kapasite kullanma faktörü (%) 10,8 5,7 52,78

Üretim yönünden emreamadelik faktörü (%) 60,7 32,15 52,97

Çalışma peryodu Saat 58242 105120 180,49

Çalışma saati Saat 28990 24501 84,52

Zaman kullanma faktörü (%) 49,8 23,31 46,81

Zaman yönünden emreamadelik faktörü (%) 60,6 31,47 51,93

A grubu kayıp enerji faktörü (%) 37,9 67,85 179,02

B grubu kayıp enerji faktörü (%) 49,8 26,45 53,11

Santral iç tüketim (%) 1 1,86 186,00

Hidrolik

Kurulu güç MW 12.831,8 12.776,0 99,6

Teorik üretim kapasitesi GWh 112.406,2 111.918,1 99,6

Yıllık proje üretimi GWh 44.267,4 44.097,6 99,6

Yıllık güvenilir üretim GWh 27.600,6 27.624,1 100,1

Brüt üretim GWh 25.444,0 32.674 43.895,4 134,3 172,5

Teorik kapasite kullanma faktörü (%) 22,6 39,2 173,3

Yıllık proje üretimine göre kapasite kullanma (%) 57,5 99,5 173,2

Yıllık güvenilir üretime göre kapasite kullanma (%) 92,2 158,9 172,4

Barajlara gelen su Milyar m3 129,4 212,5 164,2

Elektrik üretiminde kullanılan su Milyar m3 118,2 194,5 164,5

Ortalama özgül su tüketimi m3/kWh 4,65 4,43 95,4

Dolu savaktan bırakılan su Milyar m3 0,42 9,68 2288,4

Sızıntı ve kayıplar Milyar m3 0,65 0,38 58,3

b) Kömür 

Üretim 

Miktarı
Milyon Ton 14,8 14,2 0 0 0 0

Kapasite 

Kullanım 

Faktörü

% - 95,9 0 0 0 0

Üretim 

Miktarı
Bin ton/Yıl 250 523,6 250 516,7 206,7 98,7

Kapasite 

Kullanım 

Faktörü

% 209,4 100 206,7 206,7 98,7

Termik(Doğalgaz)

Kömür

Feldspat

Üretimi Belirleyen Başlıca Etkenler Ölçü Kapasite

2019 Gerçekleşme (%)

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre
Geçen yıla 

göre
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EÜAŞ genelinde, 2018 yılında kömürle çalışan termik santrallerdeki kapasite kullanım 

oranı %30,9 iken 2019 yılında %31,8 olmuş, aynı dönemde doğal gaz ve sıvı yakıtla çalışan 

santrallerde kapasite kullanım oranı %36,83 den %26,93’e gerilemiştir. 

Kömürlü santrallerin termik verimi 2018 yılında %33,70 iken 2019 yılında %33,70 

olmuştur.  

Doğal gaz santrallerinin termik verimi 2018 yılında %52,44 iken 2019 yılında %51,01 

olmuştur. 

EÜAŞ brüt termik enerji üretiminde kömürün payı 2018 yılında %40  iken 2019 yılında 

%31,7 seviyesine düşmüştür. 

Hidrolik santraller genelinde ise 2018 yılında teorik üretime göre kapasite kullanma 

faktörü %22,6 iken 2019 yılında %39,2 mertebesine yükselmiştir. 

EÜAŞ’ın 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planında enerji üretiminde kapasitenin 

verimli kullanılmasını ve emreamadeliğin yükseltilmesini sağlamak stratejik amaçlar arasında 

yer almaktadır. 

Genel olarak, doğal gaz ve sıvı yakıtla çalışan santrallerde doğal gaz arzında ve 

fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, kömürle çalışan santrallerde ise kömür ocaklarında üretimi 

etkileyen sıkıntıların oluşması nedeniyle santral dizaynına uygun kalite ve miktarda kömür 

temininde yaşanan darboğazlar, termik santrallerde üretimin ve dolayısıyla kapasite kullanım 

oranlarının düşmesine neden olmaktadır. 

Termik santrallerde kapasite kullanım oranları yükseldikçe santral iç tüketimleri 

azalmakta, termik verim ve buna bağlı olarak birim üretim başına sarf edilen ısı tüketimleri 

azalmaktadır.Termik santrallerde üretilen enerjinin bir kısmı kendi tesis ve sistemlerinin 

işletilmesi için kullanılır ve tüketilen bu enerji iç tüketim olarak adlandırılır. İç tüketim 

miktarının üretilen brüt enerjiye oranı ise iç tüketim oranı olarak adlandırılmaktadır. 

Santrallerde iç tüketim ile ilgili veriler önemli bir verimlilik göstergesidir. 

Santral iç tüketimlerinin azaltılması yanında daha verimli ekipman kullanılarak enerji 

üretimindeki çevrim verimlerinin artırılması ve kullanılan ekipmanın bakımlarının 

aksatılmaması verimli bir işletmecilik için temel gerekliliklerdir.Kömürle çalışan termik 

santrallerde daha fazla tesis(atık ve bacagazı) ve işletme olduğu için santral iç tüketimleri 

yüksek olmakta,buna karşın doğalgaz ve sıvı yakıtlı termik santrallerde daha basit sistemler 

olduğu için  iç üketim düşüktür. 
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2018 yılında EÜAŞ kömürle çalışan  termik santralleri bazında zaman kullanma faktörü 

%45,3 iken 2019 yılında %49,0’a yükselmiş, doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışan termik santralleri 

bazında zaman kullanma faktörü ise 2018 yılında %40,29 iken 2019 yılında %33,28’e 

düşmüştür. Bu tablo 2019 yılında 2018 yılına kıyasla doğalgazlı santrallerin kapasitelerinden 

daha az süre yararlanıldığını, yerli kömür santrallerinin kapasitesinin baz yükte daha uzun süre  

kullanıldığını göstermektedir. 

Hidrolik santrallerde ise kapasite kullanım oranları su gelirlerine bağlı olarak 

değişmektedir. Ayrıca, uzun zamandır işletmede olan HES’lerde elektromekanik teçhizatın 

yenilenmesi ve türbin verimlerinin artırılmasına yönelik rehabilitasyon ihtiyacı yanında, 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulan sistem kapsamında, bazı HES’lerde hız 

regülatörleri, ikaz sistemleri gibi teçhizatın da enerji verimliliği ile ilgili mevzuata uyumlu hale 

getirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

Türkiye de mevcut hidrolik santrallerin su gelirlerinin düzensiz olması, hidrolik 

santraller dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının da enerji üretimlerinin stabil olmaması 

gibi nedenlerle enerji sisteminin günümüzde ve gelecekte baz ve puant yük taleplerine cevap 

verecek santrallere ihtiyacı bulunmaktadır. 

Nitekim hidrolik santraller bazında 2018 yılında barajlara gelen suyun önceki yılın 

%93,8’i mertebesinde olmasından dolayı kapasite kullanım oranları da azalmıştır.  

2019 yılında EÜAŞ’a ait santrallerde toplam 59.349.871 MWh elektrik enerjisi 

üretilmiş olup, % 82,2’si (48.809.248 MWh) yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

üretilmiştir. 

EÜAŞ, elektrik enerjisi portföyünde yer alan kaynaklardan (Yap-İşlet, Yap-İşlet-

Devret, İşletme Hakkı Devir ve Yerli Kömür Kaynaklı Santrallar) 2019 yılında toplam 

40.895.815 MWh elektrik enerjisi satın almıştır. Alınan elektrik enerjisinin %72,6’sı yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiştir. 

Türkiye linyit rezervlerinden, Tunçbilek ve Soma havzaları dışındaki rezervler düşük 

ısıl değere sahip olup, yüksek oranda kül, uçucu madde, nem ve kükürt içermektedir. Bu 

durumda Türkiye linyit rezervlerinin ağırlıklı olarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılması 

alternatifi öne çıkmaktadır. 

Enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması hedefi 

doğrultusunda madencilik koşullarının uygun olması durumunda, yerli linyite dayalı santraller 

önde gelen seçenektir. Linyit santralleri tedarik güvenilirliği sağlaması yanında enerji 
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üretiminde alternatiflerine göre maliyet avantajı da sağlamaktadır.Ancak, Türkiye’nin enerji 

sektöründeki dışa bağımlılığını azaltmada; yerli kaynakların kullanımını artırmak önem 

taşımakla birlikte, aynı zamanda enerji üretim tesislerinde yer alan teçhizattaki yerli dizayn ve 

imalat paylarının artırılmasını da önem taşımaktadır.Termik santrallerde tüketimi fazla olan 

yüksek kaliteli çelikten üretilen kazan boruları, türbin kanatları,  gibi malzemeler ile hidrolik 

santrallerde türbin dizayn test ve imalat hususları yanında generatör sargı imalatı gibi konular 

öncelikli olmak üzere santrallerde yer alan tüm elektromekanik teçhizattaki yerli dizayn ve 

üretim oranlarını artırıcı çalışmaların yapılması önem taşımaktadır.  

b) Maliyetler 

EÜAŞ sahip olduğu HES, Termik ( Kömür, Doğalgaz) santrallarda ürettiği elektriği 

TETAŞ’a satarken; 

703 Sayılı KHK’nin 9 uncu Maddesi ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen 

Geçici 22 nci maddesi ile;  

 “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’a ait işletme ve yatırım 

bütçesiyle her türlü taşınmaz ve taşınırlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik 

ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar EÜAŞ’a devredilmiş sayılır.” Hükmü gereği 

bu tarihten itibaren EÜAŞ kendi görevi olan elektrik üretimi yanında TETAŞ’ın görevleri 

arasında bulunan elektrik alımı ve elektrik satımı işlerini de yürütmeye başlamıştır. 

EÜAŞ bünyesindeki santrallerin enerji üretim maliyetleri hidroelektrik santraller, 

kömürlü santraller ve doğal gazlı santraller ve diğer termik santraller şeklinde üç kategoride 

verilmiştir. 2019 yılında üretim yapılmayan termik santrallerin sabit giderleri doğal gaz 

santralları arasına alınmıştır.  

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi 2019 yılında EÜAŞ’ın Satışa Esas Enerji Miktarı 

111.069 GWh olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında EÜAŞ santrallerinde 59.350 GWh elektrik 

enerjisi üretilmiş olup, 52.921 GWh elektrik enerjisi Mülga TETAŞ’ın devri neticesinde ilgili 

mevzuat çercevesinde alınan ve EÜAŞ’ın EPİAŞ’tan aldığı enerji  toplamıdır.  

 

 

 

Tablo 10:Üretim Maliyetleri 
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Yakıt /

Enerji 

Alımı

Malzeme

HİDROLİK SANTRALLER

   Üretim maliyeti 14.074 138.785 85.164 1.217.759 34.944 1.765 339.124 1.831.615 4,21

   Çalışmayan kısım giderleri 1.787 11.038 9.039 98.883 2.463 125 19.339 142.674 0,33

Toplam 43.557 15.861 149.823 94.204 1.316.642 37.407 1.890 358.463 97.166 431.958 2.503.414 5,75

   Birim maliyet (Krş/kWh) 0,04 0,34 0,22 3,02 0,09 0,00 0,82 0,22 0,99 5,75  

   Maliyet içindeki payı (%) 0,63 5,98 3,76 52,59 1,49 0,08 14,32 3,88 17,25 100,00

KÖMÜR  SANTRALLERİ

   Üretim maliyeti 719.825 41.613 81.376 11.829 161.019 10.879 2.348 142.074 1.170.963 27,41

   Çalışmayan kısım giderleri 0 19.535 42.074 9.735 94.035 5.772 1.726 86.122 258.999 6,06

Toplam 4.272 719.825 61.148 123.450 21.564 255.053 16.651 4.074 228.197 12.415 61.164 1.503.541 35,20

   Birim maliyet (Krş/kWh) 16,85 1,43 2,89 0,50 5,97 0,39 0,10 5,34 0,29 1,43 35,20

   Maliyet içindeki payı (%) 47,88 4,07 8,21 1,43 16,96 1,11 0,27 15,18 0,83 4,07 100,00

DOĞALGAZ SANTRALLERİ

   Üretim maliyeti 4.228.028 30.517 68.618 18.160 254.843 8.684 2.313 95.089   4.706.253 45,62

   Çalışmayan kısım giderleri 0 8.122 20.901 7.596 85.607 2.936 501 19.625 145.288 1,41

Toplam 10.316 4.228.028 38.639 89.518 25.756 340.450 11.620 2.815 114.714 32.789 152.524 5.036.855 48,83

   Birim maliyet (Krş/kWh) 40,99 0,37 0,87 0,25 3,30 0,11 0,03 1,11 0,32 1,48 48,83

   Maliyet içindeki payı (%) 83,94 0,77 1,78 0,51 6,76 0,23 0,06 2,28 0,65 3,03 100,00

DİĞER TERMİK SANTRALLER

   Üretim maliyeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

   Çalışmayan kısım giderleri 0 0 0 0 0 18 109 98 225 0,00

Toplam 0 0 0 0 0 0 18 109 98 7 34 265 0,00

   Birim maliyet (Krş/kWh) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Maliyet içindeki payı (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 40,96 37,09 2,58 12,73 100,00

ÜRETİM TOPLAM

   Üretim maliyeti 4.947.853 86.204 288.779 115.153 1.633.621 54.507 6.426 576.288   7.708.831 13,26

   Çalışmayan kısım giderleri 0 29.444 74.014 26.371 278.525 11.188 2.461 125.185 547.187 0,94

Toplam 58.145 4.947.853 115.649 362.792 141.523 1.912.146 65.696 8.887 701.472 142.376 645.680 9.044.075 15,55

   Birim maliyet (Krş/kWh) 8,51 0,20 0,62 0,24 3,29 0,11 0,02 1,21 0,24 1,11 15,55

   Maliyet içindeki payı (%) 54,71 1,28 4,01 1,56 21,14 0,73 0,10 7,76 1,57 7,14 100,00

ALINAN ENERJİ TOPLAM

   Alım maliyeti 17.391.806   17.391.806 32,86

Toplam 52.921 17.391.806 8.603 17.400.409 32,88

   Birim maliyet (Krş/kWh) 32,86 0,02 32,88

   Maliyet içindeki payı (%) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 100,00

EÜAŞ GENEL TOPLAM

   Üretim maliyeti 4.947.853 86.204 288.779 115.153 1.633.621 54.507 6.426 576.288   7.708.831 13,26

   Çalışmayan kısım giderleri 0 29.444 74.014 26.371 278.525 11.188 2.461 125.185   547.187 0,94

   Alım maliyeti 17.391.806 0 0 0 0 0 0 0   17.391.806 32,86

Toplam 111.066 22.339.659 115.649 362.792 141.523 1.912.146 65.696 8.887 701.472 142.376 654.283 26.444.484 23,81

   Birim maliyet (Krş/kWh) 20,11 0,10 0,33 0,13 1,72 0,06 0,01 0,63 0,13 0,59 23,81

   Maliyet içindeki payı (%) 84,48 0,44 1,37 0,54 7,23 0,25 0,03 2,65 0,54 2,47 100,00

Finansman

giderleri

Faaliyet

giderleri
TOPLAM

Ortalama

birim

maliyet

(Krş/kWh)

ÜRETİM BİRİMLERİ VE 

ENERJİ ALIM                                                              

Satışa

Esas Net

Miktarı

(GWh)

İlk madde ve 

malzeme
İşçi ücret

giderleri

Memur ve

Sözleşmeli

ücret

giderleri

Dışarıdan

sağlanan

fayda ve

hizmetler

Diğer

çeşitli

giderler

Vergi

resim ve

harçlar

Amortisman

giderleri
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         EÜAŞ’ın kendi ürettiği enerjinin  43.895 GWh’si HES, 4.910 GWh’si Kömür,  10.541 

GWh’si Doğalgaz santrallarından üretilmiştir. 

Cari yıl enerji üretim maliyetinin içindeki en büyük pay, hidroelektrik santrallerde 

%52,59 ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine ait olup, kömürlü santrallerde 

%47,88 ve doğal gaz santrallerinde %83,94 EÜAŞ genelinde ise %54,71 oranları ile yakıt 

giderlerine aittir. 

2019 yılında üretilerek satılan net enerji miktarına göre hesaplanan ortalama birim ticari 

maliyetleri; hidrolik santrallerde 5,75 kr/kWh, kömürlü santrallerde 35,20 kr/kWh, doğalgaz 

santrallerinde 48,83 kr/kWh, EÜAŞ genelinde ise önceki yıla göre 0,48 krş/kWh azalarak 15,55 

kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılında EÜAŞ’ın  müşterilerine ve EPİAŞ a sattığı enerji miktarı 111.066  GWh 

olarak gerçekleşirken, EÜAŞ’ın TETAŞ’ın devri nedeniyle almak zorunda kaldığı ve 

EPİAŞ’tan aldığı enerji tutarı 52.921  GWh olarak gerçekleşmiştir. Alınan bu enerji miktarının; 

2019 yılında Yap İşlet Santrallarında 10.827 GWh,  Yap İşlet Devret Santrallarında 695 

GWh,  İşletme Hakkı Devredilen Santrallarda 5.402 GWh, Yerli Kömür Kullanan Santrallarda 

23.972 GWh,  12.025 GWh ihtiyaç nedeniyle EPİAŞ’tan alınmıştır.  

Alınan enerjinin EÜAŞ’a birim ticari maliyeti; Yap İşlet Santrallarında 35,55 kr/kWh,  

Yap İşlet Devret Santrallarında 135,58 kr/kWh,  İşletme Hakkı Devredilen Santrallarda 50,36 

kr/kWh, Yerli Kömür Kullanan Santrallarda 29,63 kr/kWh,  EPİAŞ’tan alımda 22,49 kr/kWh; 

paçalda ise 32,88 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir.  

EÜAŞ enerji alımında  kömürün payı 2018 yılında %29  iken 2019 yılında %55,5 

seviyesine yükselmiştir.Bu durum, EÜAŞ ın yerli kömür ile elektrik üretimini bizzat kendi 

yapmak yerine özel sektörü teşvik ettiği şeklinde yorumlanmıştır. 

EÜAŞ’ın Mülga TETAŞ’ın sorumluluğu kapsamında enerji aldığı santrallarla ilgili 

bilgilere aşağıda yer verilmiştir: 

703 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (e) fıkrası ile; 

 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “EÜAŞ’ın hak ve yükümlülükler” başlıklı 26 

ncı maddesinin 6 ncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

(7) EÜAŞ mülga TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış 

olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat 

anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış 
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anlaşmaları imzalayabilir. 

-Yap-İşlet-Devret Santralları: 

 

YİD Santrallarından elektrik alım görevi 703 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (e) 

fıkrası ile EÜAŞ’ın görevi kapsamına girdiği tarihten itibaren YİD sözleşmesi kapsamında 

aşağıdaki tablolarda gösterilen santrallerden 2019 yılında sözleşmesi süresi boyunca elektrik 

enerjisi alımı yapılmıştır.Sözleşmesi biten santraller ise bitim tarihinden itibaren devralınmıştır. 

YİD Santrallarından kurulu gücü büyük olan santraller, Doğal Gaz Çevrim Santralları 

olup 2019 yılı içerisinde dövizdeki artış nedeniyle maliyetler aşırı derecede artış göstermiş olup 

EÜAŞ’a satış fiyatı 135,48 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN YİD SANTRALLERİ

Model Santral Adı Sözleşme Bitiş Tarihleri

BOZCAADA RES 25.07.2020

ÇAL HES 12.01.2021

GİRLEVİK-II MERCAN HES 30.03.2021

GAZİLER HES 7.11.2022

AKSU-ÇAYKÖY HES 1.11.2039

İS
B

 

Yİ
D YAMULA HES 30.07.2025

D
SB

 Y
İD
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Yap İşlet Devret Santrallarından 2019 yılında toplam  695 GWh enerji alınmıştır. 

-Yap-İşlet Santralları: 

703 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (e) fıkrası ile aldığı yetki ve görevle 2019 yılı 

içerisinde Yap İşlet Santrallarından toplam 10.826.920.620,00 kWh enerji, alım garantisi 

kapsamında satın almış olup kilovatsaat başına fiyat 35,52 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

5 santralın elektrik alım garantisi sözleşme süresi 2019 yılı içerisinde dolmduğundan 

elektrik alımı sonlandırılmıştır..Bu santraler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

-İşletme Hakkı Devir santralları: 

2018 yıl sonu itibariyle bu kapsamda elektrik üreten santraller Çayırhan termik santralı 

ile Afşin-Elbistan A Termik Santralidir. 

TEAŞ tarafından işletilen Çayırhan termik santral ve kömür sahaları 30.06.2000 

tarihinde 20 yıl süreli işletilmek üzere Enerji Satış Antlaşması (ESA) imzalanarak  devredilmiş 

olup; 2019 yılında  toplam  3.679.331.128 kWh elektrik üretilerek  EÜAŞ’a satılmış, kilovatsaat 

fiyatı 26,13 kr olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketle yapılan sözleşmesinin bitiş tarihi 30.06.2020 tarihinde bitecek olup bu tarih 

Model Santral Adı Sözleşme Bitiş ve Devralma Tarihleri

Ahiköy I HES 2.09.2019

Ahiköy II HES 18.11.2019

Doğa DGKÇS 22.05.2019

Trakya DGKÇS 4.06.2019

Uni-Mar DGKÇS 12.06.2019

2019 YILINDA  DEVRALINAN YİD SANTRALLERİ

D
SB

 Y
İD

İS
B

 Y
İD

Model Santral Adı Sözleşme Bitiş Tarihleri

Adapazarı DGKÇS 6.02.2019

Gebze DGKÇS 9.02.2019

Ankara DGKÇS 19.03.2019

İzmir DGKÇS 3.08.2019

İskenderun İKS 21.11.2019

Y
İ
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itibariyle süre uzatımı olmaz ise, santral ve kömür sahaları EÜAŞ’a devredilecektir. 

1993 yılında ihalesi yapılan Afşin-Elbistan A Termik Santralı ile santrala kömür 

sağlayan  kömür ocağını işleten Afşin Elbistan Linyit İşletmelerinin devri 2018 yılına kadar 

sonuçlanamamıştır. 2018 yılında ihaleyi kazanan şirket ortakları değişmiş, imzalanan ESA ları 

değiştiren ek protokoller imzalanarak, 01.12.2018 tarihi itibariyle santralin işletme hakkının 

devrinin yapılması, akabinde Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş tarafından ticari 

işletmeye geçilmesi ile Afşin Elbistan A Termik Santralı ile santrala kömür sağlayan Afşin 

Elbistan Linyit İşletmelerinin devri tamamlanmıştır.Santralde işletme dönemine henüz 

geçilmediğinden ESA kapsamında 2019 yılında üretilen 1.722.784.420,00 kWh enerji yatırım 

dönemi baz tarifesi olan 101,81 kr birim fiyattan satın alınmıştır. 

10.12.2002 tarihinde Enerji Satış Antlaşması imzalanarak devredilen Hazar I-II HES 

uzun zamandır üretim yapmamakta olup işletmeci ile olan davalar devam etmektedir.  

 

İşletme Hakkı devredilen santrallerin sözleşme bilgilerine aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir. 

 

-Yerli Kömür Santralları 

703 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (e) fıkrası ile; 

 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “EÜAŞ’ın hak ve yükümlülükler” başlıklı 26 

ncı maddesinin 6 ncı fıkrasından sonra gelmek üzere elenen fıkralardan 13 üncü fikra şöyledir: 

“ (13) EÜAŞ, dokuzuncu, on birinci ve on ikinci fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi 

miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı 

elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin eder. Söz konusu teminle ilgili miktar, 

süre ve fiyat belirleme dahil diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”  

Bu hüküm gereğince EÜAŞ Mülga TETAŞ’ın “Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim 

Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Enerjisi Satın Alınması” işini de üstlenmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.11.2018 tarih ve 48/209 sayılı kararı ile  2019 yılı için  

1) Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden 

Model Santral Adı Sözleşme Bitiş Tarihleri

Çayırhan TS 30.06.2020

Hazar I-II HES 10.12.2022

Afşin-Elbistan A TS 1.12.2038

İH
D
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21.071 GWh, Yerli Kömür ve İthal Kömür karışımı kullanan santrallerden 930 GWh elektrik 

enerjisi satın alınması kararlaştırılmıştır.Ancak, Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim 

Santralini İşleten bir şirket ile Yerli Kömür ile İthal Kömür Karışımı Yakıtlı Üretim Santralini 

İşleten bir şirket talepte bulunmuş,Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santralini İşleten 

şirket ile şartlarda anlaşılamamış, Yerli Kömür ile İthal Kömür Karışımı Yakıtlı Üretim 

Santralini İşleten şirket ile 03.12.2018 tarihinde Anlaşma imzalanmış olup, 01.01.2019 

tarihinden itibaren söz konusu Şirketten elektrik enerjisi alımına başlanmıştır.  

2) EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 23.01.2019 tarih ve 4/18 sayılı kararı ile miktar revize 

edilerek 23.138 GWh ve 866 GWh olarak tekrar ilana çıkılması ve ESA imzalanması 

kararlaştırılmıştır. 

        14 Termik Santralından Bakanlık Oluru ve Yönetim Kurulu Kararı gereğince 2019 yılında 

toplam 23.971.577.800,00 kWh elektrik alınmış, kilovatsaat  başına alış fiyatı 29,63 kr olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.6 Pazarlama 

Elektrik enerjisinin stoklama özelliği olmaması nedeniyle, üretiminin (arzın) mevcut 

tüketime (talebe) göre gerçekleştirilmesi zorunluluğu vardır. 

Bu özelliği nedeniyle elektrik enerjisi üretim ve satışı faaliyetleri, Elektrik Piyasası 

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) çerçevesinde, 01.12.2009 tarihinden itibaren 

nakdi uygulamanın da başlatılmasıyla birlikte arzın talebe göre gerçek zamanlı olarak 

dengelendiği ve bu dengeleme sonucuna göre de mali uzlaştırmanın yapıldığı bir modelle 

yürütülmektedir.Dengeleme mekanizması, ikili anlaşmaları tamamlayıcı nitelikte olup gün 

öncesi dengeleme ile gerçek zamanlı dengelemeden oluşan faaliyetleri kapsar. Gün öncesi 

dengeleme; piyasa katılımcılarının sözleşme taahhütleri ile üretim ve/veya tüketim planlarını 

gün öncesinde dengelemeleri amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşur ve Gün Öncesi 

Piyasası (GÖP) aracılığı ile yapılır.  
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GÖP faaliyetleri ile mali uzlaştırma görevi TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma 

Merkezi, DGP faaliyetleri ise TEİAŞ bünyesinde bulunan Yük Tevzi Merkezi (YTM) 

tarafından yerine getirilmektedir. İkili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen enerji alış ve 

satışların bedeli ilgili katılımcılar arasında kendi anlaşmalarındaki fiyata göre karşılıklı fatura 

edilirken, doğrudan EPİAŞ’dan alınan ve EPİAŞ’a satılan enerji bedeli piyasada oluşan 

fiyatlara göre ilgili katılımcılar ile EPİAŞ arasında karşılıklı fatura edilmektedir. Yan hizmet 

bedelleri ise piyasada oluşan fiyatlara göre ilgili katılımcılar ile TEİAŞ’ın YTM arasında 

karşılıklı fatura edilmektedir. 

EÜAŞ, EPDK  dan aldığı üretim lisansıyla üreteceği ve tedarik lisansıyla almayı 

düşündüğü elektrikten oluşan portföyünü yıllık programlarla belirleyerek 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununun üretim ve tedarik lisansı sahibine tanıdığı haklar ve yükümlülükler 

çerçevesinde sabit miktarlı ikili anlaşmalarla ve düzenlemeye tabi tarifelerle EDAŞ ve EPSAŞ  

lara satmakta, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (o) fıkrası çerçevesinde 

ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının ile ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına elektrik enerjisi ihtiyaçlarını tedarik etmektedir. Karşılamak zorunda 

olduğu elektrik enerjisinin dışında gerçekleşen fazla miktarı da EPİAŞ’a organize piyasa 

kuralları ve fiyatları çerçevesinde satılarak elektirk enerjisi arz-talebi dengelenmektedir. 

 

1.3.6.1 Satışlar 

EÜAŞ’ın 2018 yılında yaptığı elektrik satışları satış yapılan kurumlara göre aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 11:Satışlar 

 

EÜAŞ’ın Hazine Müsteşarlığı’nın onayı doğrultusunda belirlenen 2019 yılı 

programının ilk durumunda; EÜAŞ’ın 2019 yılında toplam 99.552 GWh enerji satışı yapacağı, 

26,4 milyar TL net hasılat elde edeceği ve ortalama satış fiyatının 23,34 kr/kWh olacağı 

öngörülmüştür. 

2019 Yılı EÜAŞ Elektrik Enerjisi  Satış Tarifeleri 

-2019 yılı 1. çeyrek dönemde EDAŞ (TTOK) ve EPSAŞ’lara 12,6335 Kr/kWh ,EDAŞ 

Genel Aydınlatma kapsamında 25,46 Kr/kWh, TEİAŞ( İletim Sistemi Kaybı)’a ortalama 25,21 

Kr/kWh, ETKB bağlı ilgili ve ilişkili Kurum ve Kuruluşlarına 36,2362 Kr/kWh, Mevcut 

Sözleşmeler Kapsamındaki müşterilere ortalama 51,59 Kr/kWh, 

-2019 yılı 2. çeyrek dönemde EDAŞ (TTOK) ve EPSAŞ’lara 17,27 Kr/kWh ,EDAŞ 

Genel Aydınlatma kapsamında 25,46 Kr/kWh, TEİAŞ( İletim Sistemi Kaybı)’a ortalama 21,24 

Kr/kWh, ETKB bağlı ilgili ve ilişkili Kurum ve Kuruluşlarına 36,3980 Kr/kWh, Mevcut 

Sözleşmeler Kapsamındaki müşterilere ortalama 69,93 Kr/kWh,  

Miktar Tutar (Bin TL) Miktar Tutar (Bin TL) Miktar Tutar (Bin TL) Miktar Tutar (Bin TL)

kwh kwh

121.164.580,00 21.976.193,59 119.305.629,44 21.779.647,00 99.551.830.000,00 26.368.939,03 111.068.885,20 25.922.752,00

121.164.580,00 21.976.193,59 119.305.629,44 21.779.647,00 99.551.830.000,00 26.368.939,03 111.068.885,20 25.922.752,00

121.164.580,00 21.976.193,59 119.305.629,44 21.779.647,00 99.551.830.000,00 26.368.939,03 111.068.885,20 25.922.752,00

1-Esas ürün: 

a)Yurt içi

b)Yurt dışına

İhraç kaydıyla

Direk

2-Yan ve ara ürün:

a)Yurt içi

b)Yurt dışına 

İhraç kaydıyla

Direk

3-Ticari mal: 

a)Yurt içi:

b)Yurt dışına:

İhraç kaydıyla

Direk

Yurt içi satış toplamı

Yurt dışı satış toplamı

Genel toplam

Arızi satışlar

Satışlar Ölçü

2018 2019

Program Gerçekleşen Program Gerçekleşen
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-2019 yılı 3. çeyrek dönemde EDAŞ (TTOK) ve EPSAŞ’lara 20,5159 Kr/kWh ,EDAŞ 

Genel Aydınlatma kapsamında 25,46 Kr/kWh, TEİAŞ( İletim Sistemi Kaybı)’a ortalama 30,40 

Kr/kWh, ETKB bağlı ilgili ve ilişkili Kurum ve Kuruluşlarına 42,1553 Kr/kWh, Mevcut 

Sözleşmeler Kapsamındaki müşterilere ortalama 59,75 Kr/kWh, 

-2019 yılı 4. çeyrek dönemde EDAŞ (TTOK) ve EPSAŞ’lara 34,8654 Kr/kWh ,EDAŞ 

Genel Aydınlatma kapsamında 29,4772 Kr/kWh, TEİAŞ( İletim Sistemi Kaybı)’a ortalama 

29,81 Kr/kWh, ETKB bağlı ilgili ve ilişkili Kurum ve Kuruluşlarına 47,6297 Kr/kWh, Mevcut 

Sözleşmeler Kapsamındaki müşterilere ortalama 60,61 Kr/kWh,  

birim fiyatları üzerinden satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında EÜAŞ’ın santrallerinde birim maliyet hidrolik santrallarda 5,75 kr/kWh, 

kömür santrallarında 35,18 kr/kWh, doğalgaz santrallarında 48,83 kr/kWh paçal üretim 

maliyeti 15,55 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

 EPİAŞ, TEİAŞ,Yerli Kömür Santralleri, Yap-İşlet, Yap- İşlet-Devret ve İşletme Hakkı 

Devir Santrallarından  2019 yılında alınan elektriğin EÜAŞ’a ticari maliyeti 32,88 kr/kWh, 

üretilen ve satın alınan enerjinin paçal maliyeti de 23,81 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir.  2019 

yılında satılan toplam enerji 111 milyar kWh, net satışlar ise 25.9 milyar TL ve faaliyet dışı 

gelir/gider dahil olmak üzere yıl sonu kar 177 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Elektrik enerjisi stoklanamadığından mamül mal stokları tablosuna yer verilmemiştir. 

 
 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

EÜAŞ’ın satış sonuçlarını gösteren çizelgeye aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 12:Satış Sonuçları 

Satış 

Sonuçları 

      Satış 

maliyetleri 
toplamı 

  Net 

satışlara 
göre 

kar/zarar 

Satış 

Net 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Faaliyet 

kârı/  zararı 

maliyetine 

göre 

kâr/zarar 

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

1-Esas ürün: 

25.907.631 25.100.637 654.283 25.754.920 152.711 169,7 168,7 a)Yurt içi 

b)Yurt dışına 
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2-Yan ve ara ürün: 

              a)Yurt içi 

b)Yurt dışına 

3-Ticari mal: 

              a)Yurt içi 

b)Yurt dışına 

Yurt içi satış 

toplamı 

25.907.631 25.100.637 654.283 25.754.920 152.711 169,7 168,7 

Yurt dışı satış 

toplamı 
              

Genel toplam 25.907.631 25.100.637 654.283 25.754.920 152.711 169,7 168,7 

Satış programı 

2019 

26.368.939 25.838.571 362.122 26.200.693 168.246 156,7 155,7 

Geçen dönem satış 25.907.631 25.100.637 654.283 25.754.920 152.711 169,7 168,7 

Programa göre 
fark 

-461.308 -737.934 292.161 -445.773 -15.535 12,9 12,9 

 

Net satış tutarı 2019 yılında 25.907.631 TL ye  yükselmiştir. Satış maliyetleri toplamı 

da  25.754.920 TL olarak gerçekleştiğinden faaliyet karı da 152.711 TL olmuştur. 

 
 
 

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

 
EÜAŞ’ın, 2019 yılı sonu itibarıyla bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

703 Sayılı KHK’nin 9 uncu Maddesi ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen 

Geçici 22 nci maddesi ile; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ 

bünyesinde birleştirilmiştir. “…Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga TETAŞ’a ait 

işletme ve yatırım bütçesiyle her türlü taşınmaz ve taşınırlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, 

yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar EÜAŞ’a devredilmiş 

sayılır…” hükmü gereğince; 

TETAŞ’ın iştiraki olan AKTAŞ Elektrik A.Ş. de devirle birlikte EÜAŞ’a devredilmiş 

olup bu surette EÜAŞ’ın sermayelerine iştirak ettiği 6 şirketin de faaliyet konuları, esas 

itibarıyla elektrik santralleri tesis etmek ve işletmektir.  

EÜAŞ iştiraklerinin nominal ve ödenmiş sermayeleri ve EÜAŞ’ca taahhüt edilen ve 

ödenen sermaye payları ile iştirak oranları ve EÜAŞ’ın iştiraklerinin kâr ve zarar oluşumları ile 

EÜAŞ’a isabet eden kar paylarının son iki yıllık karşılaştırmalı durumu aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 13:Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler 

Bağlı ortaklık ve 

iştirakler 

Bağlı 

ortaklığın- 

iştirakin esas 

sermayesi 

Bağlı 

ortaklığın- 

iştirakin 

ödenen 

sermayesi 

Ana kuruluş tarafından 2019 yılı sonunda Toplam kamu payı 

Taahhüt 

edilen 

sermaye 

Ödenen 

sermaye 

Ödeme 

oranı 

Taahhüt 

edilen 

sermaye 

Ödenen 

sermaye 

Ödeme 

oranı 

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

I-Bağlı ortaklıkların / 

şirketlerin 

Toplam I 

                

                

II- İştirakler 

                
1- NUR-TEK Elk. Ür. AŞ 11.000 11.000 3.300 3.300 100 3.300 3.300 100 

2- SOY-TEK Elk. San. 

Tes.İş. AŞ 

4.622 4.622 693 693 100 693 693 100 

3- SOMA OSB 25.000 12.257 5.000 5.000 100 25.000 12.257 49,0 

4- EUAS International 

ICC 

263.045 223.578 263.045 223.578 85 263.045 223.578 85,0 

5- AKTAŞ Elektrik AŞ 1.000 1.000 150 150 100,0 150 150 100 

Toplam II 304.667 252.457 272.188 232.721 86 292.188 239.978 82 

III-Diğer (Bağlı Menkul 

Kıymet) 

                
1- TGT Enerji Ür. ve Tic. 

AŞ 

79.245 79.245 25 25 100 25 25 100 

Toplam III 79.245 79.245 25 25 100 25 25 100 

Genel toplam 

(I+II+III) 

383.912 331.702 272.213 232.747 86 292.213 240.003 82 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 45 
 

 

 

 

Bağlı ortaklıklar: 

EÜAŞ’ın 4 bağlı ortaklığı, sahip oldukları santralların özelleştirilmesi nedeniyle  bağlı 

ortaklığı kalmamıştır.  Ancak; 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2016/8676 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile; Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın 17.03.2016 tarih ve 8175 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı KHK’nın 22 

nci maddesine göre EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından “Çayırhan Enerji ve Madencilik Proje 

Anonim Şirket (ÇEMPAŞ)” adıyla bağlı ortaklık kurulması 21.03.2016 tarihinde kabul 

edilmiştir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 10.06.2016 tarih ve E.16601 sayılı yazısını 

dikkate alan Yüksek Planlama Kurulu, 20.06.2016 tarih ve 2016/T-15 sayılı kararı ile ÇEMPAŞ 

Ana Sözleşmesini onaylamıştır. 

EÜAŞ bağlı ortaklık kurma çalışmalarına devam ederken; 28.09.2016 tarih ve 29841 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÖYK’nın 26.09.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile, 

EÜAŞ’a ait ÇEMPAŞ’ın faaliyet gösterdiği “Enerji Üretim ve Rezerv Alanları”nın özelleştirme 

kapsam ve programına alınması kararlaştırılmıştır. 

Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının 

Özelleştirilmesi ile ilgili 03.03.2017 tarih ve 2017/06 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 

09.03.2017 tarih ve 30002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

ÇEMPAŞ’ın kuruluş amacını oluşturan alanların özelleştirilmesi nedeniyle Şirketin 

varlık sebebi kalmamıştır. Bu nedenle; Çayırhan Termik Santrali ve bu santrala kömür sağlayan 

yeraltı kömür işletmesinin, İmtiyaz Sözleşmesinin sona ereceği 30.06.2020 tarihinden sonra da 

üretime devam edeceği noktasından hareketle, anılan tesisilerin 30.06.2020 tarihinden sonraki 

dönemde hangi modelle işletilmeye devam edileceği henüz belirlenmiş olmadığından, Şirketin 

olası bir işletme modeli için kullanılmasını teminen bu konuda karar verilinceye kadar 

muhafaza edilmesi uygun olacağı değerlendirilmiş olup; bu süreye kadar Şirketle ilgili bir işlem 

yapılmamıştır. 
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Ayrıca,01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri” konulu 2019/8 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; 

“8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4 üncü maddesi kapsamında teşebbüslerin sermayesinin tespitine ilişkin karar 

talepleri ile mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi kapsamında 

teşebbüslerin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle bağlı olmaksızın yurt dışında 

şirket kurmaları ve kurulmuş şirketlere iştirak etmelerine izin verilmesi ve bu konularla ilgili 

esasların kurumlar itibariyle belirlenmesine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığına 

sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılması uygun görülmüştür." denildiğinden 

teşekkülün 04.02.2020 tarihli ve 21014 sayılı yazısıyla, faaliyet alanı kalmadığı düşünülen 

ÇEMPAŞ bağlı ortaklığı hakkında yeniden değerlendirme yapılarak karar verilmesi hususunda  

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına teklif yapılmıştır. 

İştirakler: 

EÜAŞ’ın 2018 yıl sonu itibariyle 6 iştirakinden 4’ü TEAŞ döneminden gelmekte olup 

diğer iki şirketten SOMA OSB’nin sermayesine TKİ ile birlikte EÜAŞ % 20’şer oranında 5 

milyon TL iştirak etmiş olup taahhüdün tümü  ödenmiştir. 

EÜAŞ International ICC ise, 50 Milyon $ sermaye ile Jersey Adalarında kurulmuş olup 

nominal sermayesi yıl sonunda evalüe edilmesi nedeniyle artmaktadır.2020  Şubat sonu 

itibariyle nominal sermayenin 43.493.066,36 $(194.706.235,52 TL) lık kısmı (Kur artışıyla 

beraber 297.010.000,00 TL*5,9402) ödenmiştir. 

TGT LAMAS III-IV Santralı ile faaliyetine devam etmektedir. NUR-TEK ve SOY-

TEK santral kurma ve çalıştırma konusunda faaliyet göstermek amacıyla başlığına TEAŞ 

döneminde kurulmuş olup faaliyetleri bulunmamaktadır. 

Aktaş Elektrik A.Ş. İstanbul’un Anadolu yakasında elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 

ticareti yapmak üzere kurulmuş olup; daha sonra TEDAŞ’ın şirketi olarak kurulan AYEDAŞ’ın 

özelleştirilmesi nedeniyle faaliyeti bulunmamaktadır. 

1.3.8 Yatırımlar 

 

18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Resmi Gazetede, 767 sayılı 2019 Yılı Programının 

Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Eki 2019 Yılı Programı yayımlanmıştır.  
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2018 Yılı Programında yer alan  

-Enerji ile ilgili amaç ve hedefler bölümünde; enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli 

ve asgari maliyetlerle arzını esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan 

en üst düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören, 

ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini 

asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren 

rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması, 

-Madencilik ile ilgili amaç ve hedefler bölümünde; Türkiye maden potansiyelinin 

sağlıklı tespit edilmesi, üretim için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve 

madenlerin yurt içinde işlenip katma değerinin artırılması, 

hususları temel amaç ve hedefleri 2019 yılı programında yer almamıştır. 

EÜAŞ’ın 2019 yılı yatırım programı, Enerji Madencilik ve Eğitim-Kültür Sektörleri 

kapsamındaki projeler listesi 18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması 

ile yürürlüğe girmiştir. 

Başlangıç olarak, 2019 yılı Yatırım Programında Şirketin enerji sektörü projelerinin 

toplam tavan ödeneği 680 milyon TL, madencilik sektörü projelerinin toplam tavan ödeneği 

168,2 milyon TL ve Eğitim- kültür sektörü tavan ödeneği 3 milyon olmak üzere 851,2 milyon 

TL olarak yer almış, yıl içerisinde yapılan ödenek revizyonları ve aktarmalar ile enerji sektörü 

projelerinin toplam tavan ödeneği 665 milyon TL, madencilik sektörü projelerinin toplam tavan 

ödeneği 183,2 milyon TL ve Eğitim-kültür sektörü için de 3 milyon TL olmak üzere, 2019 Yılı 

EÜAŞ yatırım programının toplam ödeneği 851,2 milyon TL olarak son halini almıştır.Enerji 

sektörü projelerinin ağırlığı kuruluşun enerji faaliyetlerine yoğunlaştığını göstermektedir. 

Şirketin kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan ve yatırım 

projeleri, proje süresi ile tutarları, 2019 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar ve ödenekleri ile 

ana projeler itibariyle nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları yukarıdaki Yatırımlar Tablosunda 

gösterilmiştir. 

Tabloda yer alan "2019 Yılında Biten Projeler" yatırım programında 2019 yılında 

bitmesi öngörülen projeleri ve "2019 Yılından Sonraya Kalan Projeler" ise yatırım programında 

2019 yılında bitmesi beklenmeyen ve harcamasının müteakip yıllarda da devam edeceği 

öngörülen projeleri ifade etmektedir. 
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Şirketin kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan ve yatırım 

projeleri, proje süresi ile tutarları, 2019 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar ve ödenekleri ile 

ana projeler itibariyle nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları aşağıdaki Yatırımlar Tablosunda 

gösterilmiştir.
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Tablo 14:Yatırımlar 
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2019 yılı EÜAŞ yatırım programı; enerji sektörü yatırımları, ruhsat sahibi olduğu kömür 

sahalarının işletilmesiyle ilgili madencilik sektörü yatırımları ve bu sahalardaki kültürel 

varlıkların kurtarma kazıları ile ilgili arkeolojik çalışmaların yer aldığı eğitim-kültür sektörü 

olmak üzere 3 ana kısımdan meydana gelmektedir. 

2019 yılı sonu itibarıyla EÜAŞ yatırım programının; 

-Enerji sektörü yatırımları kısmında 665 milyon TL ödeneğe karşılık, % 44 oranında 

292,4 milyon TL nakdi harcama ve % 90 oranında 598,2 milyon TL fiziki yatırım yapılmış, 

-Madencilik sektörü yatırımları kısmında ise 183,2 milyon TL ödeneğe karşılık, %92,6 

oranında 169,6 milyon TL nakdi harcama ve % 93,1 oranında 170,5 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmış,  

-Eğitim-kültür sektörü yatırımları kısmında 3 milyon TL ödeneğe karşılık , %8,9 

oranında 266 bin TL nakdi harcama ve % 0,4 oranında 13 bin TL fiziki yatırım yapılmış, olup,  

-2019 yılında EÜAŞ genelinde ise toplam 851,2 milyon TL ödeneğe karşılık %54,3 

oranında 462,3 milyon TL nakdi harcama ve % 90,3 oranında 768,8 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmıştır. 

EÜAŞ yatırım projelerinin başlangıcından 2019 yılı sonuna kadar %45,9 oranında 

1.795,9 milyon TL nakdi harcama ve %42,6 oranında 1.666,4 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmıştır. 

Ayrıca, EÜAŞ yatırım programında yer almayan ve ilgili mevzuatı gereği harcamaları 

işletme bütçesi ödeneğinden karşılanan 35,7 milyon TL’lik kamulaştırma harcaması ve 607 bin 

TL kesin hesap farkı harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların da ilavesiyle 2019 yılında 

yatırım projeleri kapsamındaki toplam nakdi harcama 498,6 milyon TL’ye, fiziki gerçekleşme 

ise 805,1 milyon TL’ye ulaşmaktadır.  

EÜAŞ 2019 yatırım harcamaları kapsamında dış ödeme bulunmamaktadır. 

Enerji sektörü yatırımları: 

            2019 yılından sonraya kalan enerji sektörü yatırımları incelendiğinde; 

 -2017D00-22584 Afşin Elbistan A ve B Santrallarına Doğalgaz Temini projesi 

2019 yılında bitmesi planlanmış ancak işin yüklenici TEMSAN a verilen süre uzatımları 

nedeniyle henüz tamamlanamadığından fiziki gerçekleşme(55,3), nakdi gerçekleşmenin(63,9) 

gerisinde kalmıştır. 
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-2017D00-24739 Treyler Mobil Elektrik Santralı Kurulması projesi 2019 yılında 

kabulü  yapılarak tamamlanmıştır. 

- 2018.D.00.0330 numaralı Sargı İmalat Atölyesi Kurulması Projesi 35 milyon TL proje 

bedeli ve 2 Bin TL ödeneğiyle yer almış ancak proje kapsamında herhangi bir yatırım 

gerçekleştirilememiştir. Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü bünyesinde, generatör 

ve yardımcı sistemleriyle ilgili sürdürülen sargı imalat ve tamir faaliyetlerinin, kurumsal bir 

bilgi ve eğitim altyapısı oluşturulmak suretiyle geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında 

atölyenin enerji sektörüne daha fazla katkı verecek şekilde yeniden yapılandırılmasını 

sağlayacak yatırımların yapılması gerekmektedir. 

-2006D00-749 Keban HES'de Rehabilitasyon İşlerinde; 

    Generatör ve Generatör Yardımcı Sistemleri Rehabilitasyonu (Sarıyar Hasan 

Polatkan ve Keban HES İşletme Müdürlükleri) 

Projenin kapsamı: 

 Keban I (1-4. üniteler) stator sargılarının yenilenmesi (izolasyon sınıfı B’den F’ye 

yükselecektir), stator nüvelerinin yenilenmesi, rotorun bakımı 

 Keban II (5-8. üniteler) stator sargılarının yenilenmesi, rotorun bakımı, sargılarının 

yenilenmesi 

 

Projenin İlerleyişi: 

 1. Ünite generatör imalat, demontaj, montaj ve devreye alma işleri ile ilgili olarak; 

o Mevcut generatörün demontajı, rotor kutuplarının bakımı, nüvenin montajı ve 

sargı imalatı ile montajı tamamlanmıştır. Keban HES’in 1. Ünitesi 25.11.2019 

tarihinde başarıyla devreye alınarak, ünite yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla 

ilgili sorunsuz olarak yaklaşık 3 aydır çalışmaktadır. 

 2. ünite generatör imalat, demontaj, montaj ve devreye alma işleri ile ilgili olarak; 

o Sargı ve sac paketlerin demontaj çalışmaları tamamlanmıştır.  

o Sac paketlerin imalat ve montaj çalışmaları tamamlanmıştır. 

o Rotor ve diğer yardımcı teçhizat bakım çalışmaları tamamlanmıştır. 

o Sargı imalat tamamlanmış olup; montaj çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. 

 

Kontrol Sistemleri Geliştirmesi Projesi (TÜBİTAK MAM) 

Projenin kapsamı: 

 Tesisin performans ve güvenilirliğinin geliştirilmesi ve Şebeke Yönetmeliği ve 

ENTSO-E kuralları ile frekans ve gerilim regülasyon uygunluğu sağlanması 
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 SCADA Sistemi, Sistem Sürekliliği ve Siber Güvenlik Sistemleri, Vibrasyon Ölçüm 

Sistemi, Debi Ölçüm Sistemi kurulumu 

 8 ünitenin Hız Regülatörü (elektronik, hidrolik, servomotorlar), İkaz Sistemi 

(trafolar, kesici, güç katı, vb.), AC/DC Güç Temin Sistemi (iç ihtiyaç sistemi, trafolar, iç 

ihtiyaç kesicileri, akü grupları, redresör-invertör sistemi, yük dağıtım panoları), Ünite 

Korumaları ve Ölçüm, Şalt Sahası Koruması, Şalt Teçhizatı, Yatak Yağlama ve Soğutma 

Sistemi, Soğutma Suyu Sistemi, Drenaj Sistemi, Transformatör Yangın Söndürme 

Sistemi, Seviye Ölçüm Sistemi yenilenmesi 

 1 Ünitenin Ana Güç Transformatörlerinin yenilenmesi 

 

Projenin İlerleyişi: 

 TÜBİTAK-MAM ile 02.10.2017 tarihinde 25.249.000€ bedelle sözleşme 

imzalanmıştır. 

 Projenin süresi 1460 gün olup, sözleşmenin 7. maddesine göre %20 oranında 

(5.049.920,00 €) avans ödenerek; 09.10.2017 tarihinde işe başlanılmıştır. Projenin bitim 

tarihi 08.10.2021’dir. 

 Detaylı Saha İnceleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Kapsamda yer alan teçhizatlara ait detaylı tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Kapsamda yer alan teçhizatlar ile ilgili olarak imalat çalışmaları büyük bir oranda 

tamamlanmıştır. 

o Ünite-1 ana güç transformatörlerinin kurulumu tamamlanmıştır. 

o Ünite-1 yatak yağlama ve soğutma sistemi kurulumları yapılmıştır. 

o Ünite-1 trafo yangın söndürme sistemi montaj çalışmaları tamamlanmıştır. 

o Ünite-ortak-şalt kontrol ile koruma ve senkronizasyon panolarının imalatları 

tamamlanmış ve sahaya nakli gerçekleştirilmiştir. Yerel kontrol panosunun 

montajı tamamlanmıştır. Geçici SCADA sistemi için gerekli bilgisayar 

kurulumu yapılmıştır. 

o Vibrasyon ölçüm ve izleme sisteminin kurulumları tamamlanmıştır. 

o 8 ünite hız regülatörünün imalatları tamamlanmış ve sahaya nakli 

gerçekleştirilmiştir. 

o Koruma ve ölçüm sistemi imalatları tamamlanmış ve sahaya nakli 

gerçekleştirilmiştir. 

o Santral kontrol seviyesinde yer alan tüm panoların saha teslimatı 

gerçekleştirilmiştir. 
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o 3 ünitenin ikaz sistemi üretimleri tamamlanmış olup; diğer ünitelere ait imalatlar 

devam etmektedir.  

o İç İhtiyaç sistemine ait panoların imalatları tamamlanarak saha teslimi 

gerçekleşmiştir. Saha kurulumuna başlanmıştır. 

o İç ihtiyaç dağıtım sistemi kapsamındaki akülerin saha teslimi gerçekleşmiştir.  

o Dağıtım sistemi servis trafosu (hermetik tip), OG hücreleri ve beton köşk ile bu 

alt sisteme ait yedek malzemeler sahaya teslim edilmiş ve saha montajı 

yapılmıştır.  

o 420 kV ayırıcıların imalatları tamamlanmış ve sahaya nakli gerçekleştirilmiştir. 

o 400 kV bara koruma panosu ve Hat-1, Hat-2, Hat-3 kontrol röle panolarının 

üretimi tamamlanmıştır. 

o 420 kV ölçü trafoları üretim süreci imalatları tamamlanmış ve sahaya nakli 

gerçekleştirilmiştir. 

o Debi ve seviye ölçüm sistemi kapsamında yer alan debi sensörlerinin beslemesi 

ve analog sinyaller için kullanılacak olan kablolama işleri tamamlanmıştır. 8. 

Üniteye kurulumu gerçekleştirilen debi ölçüm sisteminden elde edilen veriler 

SCADA sistemi ekranlarına ve ünite panosu üzerinde yer alan dokunmatik 

ekrana aktarılmıştır.  

o Keban-1 üniteleri arası izolasyon sağlamak için soğutma suyu sisteminde Ünite 

2 ve Ünite 3 arasına vana montajı yapılmıştır. 

 İş programına göre imalatlar süresinde tamamlanmıştır. Ancak Keban HES baraj 

gölü seviyesinin DSİ programının üzerinde olması ve enerji talebi nedenleriyle 

yükleniciye yer teslimi yapılamamıştır. Bununla birlikte ünitenin durdurulmasını 

gerektirmeyen işlerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

 

2010D00-1198 Karakaya HES Türbin Verimliliğinin Artırılması projesi 

kapsamındaki işlerde; 

 

           Proje Genel Bilgiler 

 

Karakaya HES Fırat Nehri üzerine kurulmuş olup Türkiye’nin kurulu güç olarak ikinci 

büyük hidroelektrik santralidir. 1989 yılında tüm üniteleri devreye alınan santralde her biri 300 
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MW gücünde olan 6 ünite (toplamda 1800 MW) vardır. Yıllık proje üretimi 7500 GWh/Yıl’dır. 

Karakaya HES Türbin Rehabilitasyonu Projesi santralin işletme maliyeti, performans, 

verimlilik, güvenilirlik, idame ettirilebilirlik ve emre amadelik değerlerini optimize etmek 

amacıyla mevcut türbin çarkları ve yardımcı teçhizatının günümüzün en son teknolojisine sahip 

ürünlerle değiştirilmesi işlerini kapsamaktadır. 

       04.08.2017 tarihinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3(o) maddesi kapsamında 

TEMSAN A.Ş ile 19.900.000 Euro bedelle sözleşme imzalanmıştır. 

 

1.4 Finansal Tablolar 

Kuruluş, hesap planı, kayıtların tutulması, finansal tablolarının hazırlanmasında 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu, 233  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

hazırlanan bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulunun 25.03.2020 tarihli toplantısında alınan 

14-54 no'lu kararı ile kabul edilmiştir. 2019 yılı mali tabloları esas alınarak Türkiye Finansal 

Raporlama Standartları(TFRS)na göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Ekleri EÜAŞ 

Yönetim Kurulunun 21.05.2020 tarihli toplantısında alınan 22-77 sayılı kararı ile kabul 

edilmiştir. 

Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ), muhasebe işlemlerini Vergi Usul Kanunu hükümleri 

kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Mükerrer 

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve bu 

tebliğe ek olarak yayımlanan tebliğler ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup; denetim kriteri 

olarak söz konusu mevzuat esas alınmış, incelemeler de söz konusu tebliğler uyarınca 

hazırlanan bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

İncelemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan bilanço üzerinden 

yapılmıştır. Bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1'de yer verilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

EÜAŞ’ın 2019 yılı Bilançosunun aktifi aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 15:Aktif(Varlıklar) 

 

2018 yılsonu itibariyle 26,12  Milyar TL olarak gerçekleşen EÜAŞ bilançosunun aktifi; 

2019 yılsonu itibariyle 26,08 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Menkul Kıymetler hesabında tutarların tamamına yakını kırık vadeli repo hesabındaki 

tutarlardan oluşmaktadır.Geçen yıla göre. tahakkuk eden gelirlerin tahsilat düzeyinin artması 

sonucu hazır değerler hesabındaki likit varlıklar artmış, bu varlıkların Kamu Haznedarlığı 

Genel Tebliği hükümleri uyarınca kısa vadeli repo hesaplarında değerlendirildiği için Menkul 

Kıymetler grubunda artış olmuştur. 

Aktifin %36,8 ini ticari alacaklar oluşturmakta olup; bunlar EDAŞ ve EPSAŞ’lardan 

olan enerji alacaklarına aittir. Zamanında tahsil edilememesi üzerine 10.01.2019 tarihinde 

anılan kuruluşlara ihtarname çekilmiş, ödemeyenler alayhine de icra takibine başlanması 

üzerine vadesinde ödenmediği için biriken alacaklar  tahsil edilmeye başlanmıştır. 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

EÜAŞ’ın 2019 yılı Bilançosunun pasifi aşağıda gösterilmiştir. 

Bin TL % Bin TL %

I-Dönen varlıklar:

A-Hazır değerler 9.673  0,1 6.066  0,0 3.607

B-Menkul kıymetler 150.122  1,2 2.401.481  19,3 (2.251.359)

C-Ticari alacaklar 6.603.000  53,9 4.573.355  36,8 2.029.645

D- Diğer alacaklar 3.565.369  29,1 3.420.990  27,5 144.379

 E-Stoklar 575.661  4,7 833.378  6,7 (257.716)

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 475.378 3,9 435.702 3,5 39.675

H-Diğer dönen varlıklar 874.921 7,1 757.432 6,1 117.489

Toplam (I) 12.254.123 100,0 12.428.404 100,0 (174.281)

II-Duran varlıklar:

A-Ticari alacaklar 4.897 0,0  56.979 0,4  (52.082)

B- Diğer alacaklar 234.259 1,7  221.997 1,6  12.262

C-Mali duran varlıklar 193.853 1,4  237.611 1,7  (43.758)

D- Maddi duran varlıklar 10.431.135 75,2  10.255.089 75,1  176.045

E-Maddi olmayan duran varlıklar 1.298.151 9,4  1.355.798 9,9  (57.647)

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 2.166 0,0  2.166 0,0  0

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 130.180 0,9  84.300 0,6  45.879

H-Diğer duran varlıklar 1.574.376 11,4  1.437.812 10,5  136.564

Toplam (II) 13.869.016 100,0  13.651.752 100,0  217.264

Genel toplam (I + II) 26.123.139 26.080.156 42.983

Nazım hesaplar 34.132.551 30.619.261 3.513.289

Aktif (Varlıklar)
2018 2019

Fark Bin TL
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Tablo 16:Pasif(Kaynaklar) 

 

Bilançonun pasifinde en büyük kalem kısa vadeli ticari borçlar grubunda yer alan 4.033 

milyon TL tutarındaki kısa vadeli ticari borçların 1.406 TL’lik tutarı EÜAŞ’ın TETAŞ’tan 

devraldığı görevler nedeniyle 2019 yılında satın aldığı elektrik enerjisinden kaynaklı enerji 

borcunu göstermektedir. enerji alımından kaynaklanan borçlarından, kalan tutar ise satıcılar, 

alınan depozito ve teminatlar ve diğer ticari borçlardan oluşmaktadır.  

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

I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:

A-Mali borçlar 478.556 6,5 30.174 0,6 448.382

B-Ticari borçlar 5.063.540 69,1 4.033.149 85,6 1.030.391

C-Diğer borçlar 105.921 1,4 111.416 2,4 (5.495)

D-Alınan avanslar 209.927 2,9 154.527 3,3 55.400

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 0

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 66.932 0,9 108.830 2,3 (41.898)

G-Borç ve gider karşılıkları 2.203 0,0 254 0,0 1.949

H-Gelecek aylara ait  gelirler ve gid. tahk. 1.399.340 19,1 273.637 5,8 1.125.703

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.211 0,0 1.223 0,0 (12)

Toplam ( I ) 7.327.630 100,0 4.713.209 100,0 2.614.420

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar:

A-Mali borçlar 85.962 5,6 64.726 4,3 21.236

B-Ticari borçlar 468.726 30,8 371.192 24,8 97.534

C-Diğer borçlar 0

D-Alınan avanslar 0

E-Borç ve gider karşılıkları 968.141 63,6 1.060.755 70,9 (92.614)

F-Gelecek yıllara ait  gelirler ve gider tah. 0

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 0

Toplam ( II ) 1.522.828 100,0 1.496.672 100,0 26.156

Toplam ( I+II ) 8.850.458 6.209.881 2.640.576

III. Öz kaynaklar:

A-Ödenmiş sermaye 11.879.135 68,8 14.299.940 72,0 (2.420.806)

1-Nominal sermaye 14.000.000 81,1 14.000.000 70,5 0

2- Ödenmemiş sermaye (-) 2.420.806 -14,0 0 0,0 2.420.806

3-Sermaye düzeltmesi farkı 299.940 1,7 299.940 1,5 0

B-Sermaye yedekleri 24.682 0,1 24.682 0,1 0

C-Kar yedekleri 5.765.839 33,4 5.765.839 29,0 0

D-Geçmiş yıllar karları 3.210.001 18,6 3.210.001 16,2 0

E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) -1.942.983 -11,2 -3.606.974 -18,2 1.663.991

F-Dönem net karı -1.663.991 -9,6 176.787 0,9 (1.840.779)

Toplam ( III ) 17.272.681 100,0 19.870.274 100,0 -176.787

Genel Toplam  ( I + II + III ) 26.123.139 26.080.156 2.463.789

Nazım hesaplar 34.132.551 30.619.261 3.513.289

2018 2019 Fark (Bin TL)
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Teşekkülün  sermayesi 14 milyar TL olarak belirlenmiş,  11.400.194.384 TL’si ödenmiş 

geri kalan 2.599.805.616 TL kadarı ödenmemiş sermayesini oluşturmakta iken; TETAŞ’ın 

devri ile TETAŞ’ın ödenmiş sermayesi 179 milyon TL EÜAŞ’ın ödenmiş sermayesine ilave 

edilerek toplam ödenmiş sermaye 11.579  milyon TL’ye yükselmiştir. EÜAŞ ın 18.01.2019 

tarihli yazısına cevaben Hazine ve Maliye Bakanlığının 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu çerçevesinde Bakanlık Bütçesinin harcama kaleminde yer alan sermaye ödeneğinden  

2.420.805,616,34 TL, Teşekkülün ödenmemiş sermayesine mahsuben ödeme emrine 

bağlanarak hesabına  gönderilmiştir. EÜAŞ’ın tamamı ödenmiş sermayesi yıl sonu itibariyle 

14.000.000.000 TL olarak gerçekleşmiş olup 2019 yılı sonunda 176.787 Milyon TL kar elde 

etmiştir. 

 

1.4.2 Gelir Tablosu 

Teşekkülün  2019 yılı değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2019 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 17:Gelir Tablosu 

 

EÜAŞ 2019 faaliyet döneminde 10 milyon TL dönem karı elde edeceği, öngörülmüş 

olmasına ragmen elektrik enerjisi ortalama satış fiyatı 23,33 kr olduğundan 111 Milyar kWh 

2018 2019 Fark

Bin Bin Bin

TL TL TL

14.368.477 25.922.752 (11.554.275)

101.546 15.121 86.425

14.266.931 25.907.631 (11.640.700)

18.238.440 25.100.637 (6.862.197)

(3.971.508) 806.994 (4.778.503)

346.475 654.283 (307.809)

(4.317.983) 152.711 (4.470.694)

5.790.361 7.781.282 (1.990.921)

2.624.195 7.059.170 (4.434.974)

56.823 142.376 (85.554)

(1.208.640) 732.447 (1.941.087)

13.384 50.067 (36.683)

468.735 605.726 (136.991)

(1.663.991) 176.787 (1.840.779)

0

(1.663.991) 176.787 (1.840.779)

D- Satışların maliyeti (-)

A- Brüt satışlar

B- Satış indirimleri (-)

Gelir ve giderler

C- Net satışlar

K-    Dönem    karı    vergi    ve    diğer    yasal yükümlülük 

karşılıkları (-)Dönem net karı veya zararı

J- Olağandışı gider ve zararlar (-)

Dönem karı veya zararı

Olağan kar veya zarar

İ- Olağandışı gelir ve karlar

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)

H- Finansman giderleri

Faaliyet karı veya zararı

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar

Brüt satış karı veya zararı

E- Faaliyet giderleri (-)
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satmış olduğu enerji karşılığında 25,9 Milyar TL net satış elde etmiş, buna karşılık faaliyet ve 

finansman giderleri hariç birim maliyeti 22,60 Krş/kWh olup toplam 25,1 Milyar TL maliyete 

katlanmış bunun sonucunda kilovatsaat başına kar 0,73 Krş/kWh karşılığı 807 Milyon TL Brüt 

Satış Karı elde etmiştir. 

Olağan ve olağan dışı gelirlerin ilavesi, faaliyet gideri ile olağan/olağandışı gider ve 

zararların düşülmesi sonucu dönem karı 176.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
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1.5 Mali Oran Analizi 

Tablo 18:Mali Oranlar 

 

2018 yılı 1.663.991.396, 54 TL dönem zararı ile kapandığından tüm rasyolarda gerileme 

olmuşken, 2019 yılı dönem karı 176.8 milyon TL olarak gerçekleştiğinden mali rasyolarda 

pozitif artış olmuştur. 

Mali rasyoların hesaplandığı verilere ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

2018 2019 Artış-

Azalış

(%) (%) (%)

1. Mali kaldıraç=Yabancı

kaynaklar x 100/Varlıklar

toplamı  

34 23,81 -10,07

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar 

x100/Yabancı kaynaklar
195 319,98 124,82

3. Cari oran=Dönen varlıklar

x100/Kısa vadeli yabancı

kaynaklar

167 263,69 96,46

4. Likidite oranı=(Dönen

varlıklar-stoklar)x100/ Kısa

vadeli yabancı kaynaklar

159 246,01 86,64

5. Mali kârlılık=Dönem kârı

x100/Öz kaynaklar
- 0,89 10,52

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet

kârı x 100/ Öz kaynaklar
- 0,77 25,77

7. Zararlılık=Dönem Zararı

x100/Öz kaynaklar
10 0,89 10,52

8. Maddi duran varlıklar

x100/Varlıklar toplamı
40 39,32 -0,61

9. Alacak devir hızı=Net

satışlar/Ortalama ticari

alacaklar

2,16 5,66 3,50

10. Dönen varlık devir

hızı=Net satışlar/ Dönen

varlıklar

1,16 2,08 0,92

11. Net işletme sermayesi

devir hızı=Net satışlar/Net

işletme sermayesi

2,9 3,36 0,46

12. Öz kaynak devir hızı=Net

satışlar/Öz kaynaklar
0,83 1,30 0,48

Mali Oranlar
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1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

 
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 

- Özkaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 

 Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ile gelir 

tablosu esas alınmıştır. 

I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.713.209.299,80

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.496.672.126,75

III. ÖZKAYNAKLAR 19.870.274.415,14

I. DÖNEN VARLIKLAR 12.428.403.568,23

II. DURAN VARLIKLAR 13.651.752.273,46

E. STOKLAR 833.377.657,76

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 152.710.970,41

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 176.787.326,39

D. MADDİ DURAN VARLIKLAR 10.255.089.424,14

AKTİF TOPLAMI 26.080.155.841,69

C. NET SATIŞLAR 25.907.631.284,29

C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 4.573.354.961,73

NET İŞLETME SERMAYESİ 7.715.194.268,43

TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR 6.209.881.426,55

Net işletme sermayesi (NİS) = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

 Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 

kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu mali rapor ve tabloların önemli hata 

veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için 

özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale 

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

 

 

 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

 Sayıştay, denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri ile faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına, kalkınma planı ve uygulama 

programına, stratejik plan ve bütçe hedeflerine, ekonomiklik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygunluğunu değerlendirmek ve hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunmakla sorumludur. 

 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

 Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
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Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş Kanunları, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil 

mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali rapor 

ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak 

yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı 

olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, faaliyetlerinin mevzuata, 

uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek,  idarenin bilançosu ve gelir tablosunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına esas denetim raporunu üretmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

 
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Teşekkülde, yürütülen Kurumsal Yönetim Uygulamalarında beklenen faydaların elde 

edilebilmesi için kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak şeffaflığın ve kamuya hesap 
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verilebilirliğin artırılmasını teminen kurumsal verilerin yayımlanması, kurumsal yönetimin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi 

teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olması gereken iç denetimin daha fonksiyonel 

hale getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

       Kurumların muhasebe ve mali işlemleri ile mali raporlarının güvenilirliği, büyük ölçüde 

etkili bir iç kontrol sisteminin varlığına bağlıdır. 

         186 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2019 Yılına Ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin 

Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu iktisadi teşebbüslerinde iç 

kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin ilkeler belirlenmiştir.  

    Bu Kararnamenin 24’ncü maddesinde ifade edildiği üzere iç kontrol; Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de 

kapsayan kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemidir. 

      Bu amaçla, iç kontrol ve iç denetim birimlerinin oluşturulması, kontrol faaliyetlerinin 

yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi, bilişim 

sisteminin güvenilirliği için gerekli tedbirlerin alınması, mali işlem süreçleriyle ilgili olarak her 

türlü bilgi iletişiminin kolaylıkla sağlanması,  üst yönetimce de kontrol faaliyetlerinin izlenmesi 

ve desteklenmesi büyük önem kazanmaktadır. 

Kurumda iç kontrol sisteminin oluşturulması faaliyetleri çerçevesinde, bazı 

düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmiştir. 

       İç kontrol yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konulmuş ve iç kontrole ilişkin önemli 

çalışmalar yapılmıştır. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açık 

bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla,  “Merkez Teşkilatı Görev, Yetki ve        

Sorumluluk Yönetmeliği” Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 

         Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak iş akış ve süreçleri belirlenmiş olup, 703 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile TETAŞ ve EÜAŞ’ın birleşmesi sonucu yeniden yapılanma 

neticesinde organizasyon yapısındaki değişikliklere istinaden eksik iş akışlarının 

tamamlanması çalışmaları devam etmektedir.   
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     Hazırlanarak yürürlüğe konulan İç Kontrol Yönergesinde görevler ayrılığı ilkesi ile ilgili 

hususlar belirlenmiştir. 

     İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Kamu İç kontrol Standartları Tebliğine uygun 

olarak hazırlanmış olup, son olarak 2014 yılında Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Uyum      

Eylem Planı’nın revizyonu çalışmaları devam etmektedir. 

      Etik Komisyonu oluşturulmuş, her yıl düzenli olarak etik eğitimleri tüm personele 

verilmektedir. Etik konularına ilişkin afişler Teşekkül genelinde bulunan duyuru panolarında 

yer almaktadır.   

     Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans 

değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmiş ve 

kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Bu kapsamda, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği,  Disiplin Amirleri Yönetmeliği uygulamaya konulmuştur.  

     Her yıl ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim planlaması yapılarak Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanan Yıllık Eğitim Planları kapsamında eğitimler gerçekleştirilmektedir. Kamu 

Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberine uygun stratejik plan 

hazırlanmakta olup Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kontrol edilerek onaylandıktan 

sonra gerekli iş ve işlemler tesis edilmektedir. 

    Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile 

Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre performans programı 

hazırlanmaktadır. 

   Stratejik Plan ve Performans Programlarında performans hedefleri bütçe ile 

ilişkilendirilmektedir. Etkin bir şekilde yürütülen kurumsal risk çalışmaları kapsamında 

hazırlanan raporlar belli dönemlerde üst yönetime sunulmaktadır. Kurum mali tabloları, üst 

politika belgeleri ile merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uyumu 

göz önüne alınarak hazırlanmakta ve harcamalar bu hususlar göz önüne alınarak yapılmaktadır.  

     Teşekkülde bilgisayar programlarına dayalı yönetim sistemleri mevcut olup adı geçen 

sistemler yönetime ihtiyaç duyulan gerekli bilgiler ile raporları üretip, analiz yapma imkânı 

sağlamaktadır. İçerik olarak mevzuatına uygun faaliyet raporu hazırlanmış, faaliyet sonuçları 

ile değerlendirmeleri  faaliyet raporunda gösterilmiştir. Yatay ve dikey iç iletişim ile dış 

iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olarak Belgenet, İntranet ve 

kurumsal uzantılı e-posta adresleri kullanılmaktadır. Kaynak kullanımı ve bütçe uygulamasına 

ilişkin bilgilere bilgisayar sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, kamuoyunu ve ilgilileri 

Kuruluş faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirmek için aktif bir web sitesi de mevcuttur. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 66 
 

        Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve ISO 27001:2013 sertifikası alınmıştır. Bu 

kapsamda bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini 

sağlamaktadır.  

Mevcut durumda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu henüz oluşturulmamış olup, İç 

Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında söz konusu kurulun kurulması çalışmaları devam 

etmektedir.  

         İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu henüz kurulmadığından değerlendirme 

sonuçları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üst yönetime raporlanmaktadır. 

        Kurumda Teftiş Kurulu mevcut olup, yıllık teftiş çalışmaları yapılmaktadır.  

     Kuruluşun idari organizasyonu içinde İç Denetim Daire Başkanlığı ve 13 adet iç denetçi 

kadrosu ihdas edilmiş olmasına  rağmen  mevzuatında belirtilen nitelikleri taşıyan yeterli sayıda 

iç denetçi istihdam edilmemekte  ve iç denetim faaliyeti yürütülmemektedir. 

      Yıllık programlar yapılarak iç denetim faaliyetinin yürütülmemekte olması ise, önemli 

bir eksikliktir.  

 186 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2019 Yılına Ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin 

Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 24'ncü maddedesinde Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinde iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik ilkeler belirlenirken, iç kontrol 

sisteminin bir unsuru olan iç denetime ilişkin açıklamalara da yer verilerek atanacak iç 

denetçilerin nitelikleri de  belirlenmiştir. Fakat burada açıklanan nitelikteki iç denetçiler henüz 

görevlendirilmemiştir. 

 Kurumda iç denetim faaliyetlerini koordine edecek birim kurulmuş olmasına rağmen 

yıllık iç denetim programlarını hazırlayacak ve uygulayacak yeterli sayıda iç denetçi 

bulunmamaktadır. Sözkonusu İç Denetim Biriminde başkan, başuzman, şube müdürü, veri 

hazırlama kontrol işletmeni gibi personeller görevlendirilmiş olmakla birlikte, iç denetçi 

atanmadığı için bir denetim faaliyeti yürütülmemektedir.   

Bununla beraber yeterli düzeyde bir iç kontrol sisteminin bulunduğu 

değerlendirilmektedir. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 
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8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) nin 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan 

mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 

9. BULGU VE ÖNERİLER 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) nin 2019 yılı hesap ve işlemleri üzerinde Sayıştay 

tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak denetim görüşünü 

etkilemeyen bulgu ve öneriler  aşağıda yer almaktadır. 

BULGU 1: Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Hazırlık Çalışmalarının Yetersiz 

Kalması Nedeniyle  İhale İptallerine Yol Açılması 

Kuruluşun mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplarının 

mevzuatında belirtildiği şekilde  yapılmaması, ihale hazırlık çalışmalarının yetersiz kalması 

gibi nedenlerle ihale iptalleri yaşanmakta, bunun sonucunda da, teşekkül faaliyetlerinde 

verimlilik  kayıplarına yol açılmaktadır.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, kamu 

iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin her 

türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin bu Kanun 

hükümlerine göre yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9'ncu maddesinde yaklaşık maliyetin hazırlanması 

ile ilgili olarak; "Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, 

her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet 

belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve 

ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer 

kişilere açıklanmaz."  Denilmektedir.  

Kamu İhale Kanunundaki bu esas hükme istinaden ihale uygulama yönetmeliklerinde 

yaklaşık maliyetlerin belirleme usulleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; işçilik, malzeme ve alımla ilgili 

diğer hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanmalıdır.  

Mal ve hizmet alımlarında, idarece, işin her türlü özelliği tarif edilerek yaklaşık 
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maliyetin hesabına başlanılır. Yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu 

mal ve hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarların tespit 

edilmesi gerekir. İşin her türlü özelliği ve miktarına esas ölçüler belirlendikten sonra, 

* İşin özelliğine göre, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca belirlenen fiyatlar, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek 

veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura istenerek belirlenen fiyatlar, 

*İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan 

yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması 

alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak 

oluşturulan fiyatlardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılmak suretiyle yaklaşık maliyet  

hesaplanır. 

Bu esaslara göre mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, alınacak 

mal ve hizmetler gruplar halinde veya kalem kalem belirlendikten sonra, her bir iş grubu   mal 

ve hizmet kalemi için yukarıda açıklanan esaslara göre belirlenen birim fiyatlar uygulanarak 

bulunan toplam bedel yaklaşık maliyet olarak belirlenir.  

Kuruluşta, mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerde, işin teknik şartnamesine göre 

belirlenen iş grupları veya iş kalmeleri ayrı ayrı belirlenerek yaklaşık maliyet hesabı 

yapılmamış,  genellikle, piyasadan alınan proforma fatura esaslı teklif mektuplarının aritmetik 

ortalaması alınarak bir yaklaşık maliyet hesabı yapılmış, bu yaklaşık maliyet bedeli üzerinden 

de ihaleye çıkılmıştır.    

         Bu usule göre yapılan yaklaşık maliyet hesabından dolayı bir aşırı düşük teklif tespiti 

yapılamayacağı gibi, ihaleye sunulan tekliflerin de sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 

mümkün olamayacaktır.  

    İhaleye çıkılmadan önce özellikle yaklaşık maliyet ve teknik şartname ile ilgili 

hazırlık çalışmalarının gereken titizlikle yapılmaması neticesinde, ihalelere teklif verilmemesi, 

verilen tekliflerin yaklaşık maliyetlerin üstünde olması gibi nedenlerle, ihale iptallerine 

sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. 

İhale iptalleri, işgücü ve zaman kaybı yanında ihalelerle yapılması öngörülen işlerden 

beklenen faydanın zamanında sağlanamamasına da sebep olmaktadır. Santrallerdeki çeşitli mal 

ve hizmet alımı, bakım, onarım, rehabilitasyon ihalelerinde yaşanan bu aksamalar sonucunda 

meydana gelen gecikmeler ise teşekkül faaliyetlerindeki verimliliği olumsuz  etkilemektedir. 

Öneri: 
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 Mal ve hizmet alımı ihaleleriyle ilgili olarak hazırlık çalışmalarının titizlikle yapılması 

ve yaklaşık maliyetin, mevzuatında açıklanan şekliyle, daha gerçekçi ve isabetli belirlenmesi 

suretiyle gereksiz ihale iptallerine meydan verilmemesi önerilir.   

BULGU 2: Afşin-Elbistan Linyit Havzası Çöllolar Sahasında Üretime Tekrar 

Başlanamaması 

Afşin- Elbistan Linyit Havzası Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu ile kömür 

üretimine yönelik olarak yüklenici firma ile 02.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 

04.02.2008 tarihinde de işe başlanılmıştır. Ancak kömür sahasında 06.02.2011 ve 10.02.2011 

tarihlerinde heyelanlar meydana gelmesi nedeniyle kömür çıkarılamaz hale gelinmiş, bugüne 

kadar da herhangi bir gelişme olmamıştır. Sözkonusu sahadaki kömürden enerji üretmek üzere 

işletmeye alınan Afşin-Elbistan B Termik Santralinin verimli çalıştırılmasında sorunlar 

yaşanmaktadır. 

       233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’ nın  “ Kapsam ve Amaç” başlıklı 

1’nci maddesi hükmüne göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ekonominin gereklerine ve 

kurallarına  uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.  

      Aynı KHK’nın 9 ncu maddesine göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasların ve işletme 

politikalarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun, 13 ncü maddesine göre de teşebbüs sermayesi 

ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını 

sağlamak Genel Müdürün görevleri arasındadır. 

       2005 yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem verilmesi ve dışa 

bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçevesinde sanayileşme ve nüfus artışına paralel olarak 

artan enerji talebinin karşılanması amacıyla; yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen 

sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda, 18.05.2009 tarihli ve 

2009/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı olarak yayımlanan “Elektrik Enerjisi 

Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi”, Türkiye’nin uzun dönemli elektrik kaynak 

kullanım hedeflerini ortaya koymakta ve atılması planlanan adımları saptayarak sektöre yol 

göstermektedir.  

      Sözkonusu belgede elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynakların payının artırılması genel 

esas olarak belirlenmiş, bu doğrultuda, yerli kaynakların kullanılmasını teşvik etmek üzere 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca piyasayı yönlendirici tedbirler alınacağı ifade edilmiştir. 

Yerli kaynak kullanım hedefleri arasında 2023 yılı sonuna kadar bilinen linyit kaynaklarının 

elektrik enerjisi üretimi için değerlendirilmiş olacağı belirtilmiştir. On Birinci Kalkınma 
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Planında da (2019-2023) ‘Enerji’ başlığı altında “Linyit rezervlerimizin çevre standartlarına 

uygun şekilde elektrik enerjisi üretiminde kullanımı artırılacağı ve Kamu elindeki linyit 

sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiye kazandırılması sağlanarak, elektrik üretiminde 

ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve istihdama katkı sağlanacaktır.” Politika ve tedbirleri 

yer almıştır. 

Yukarıda açıklanan   hedeflere ulaşabilmek amacıyla,  

Afşin- Elbistan Çöllolar Sahasından hizmet alımı yolu ile kömür üretimine yönelik 

olarak yüklenici firma ile EÜAŞ arasında 02.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve firma 

04.02.2008 tarihinde işe başlamıştır. Çöllolar mevkii kömür sahası işletilmesi ve termik santrale 

kömür sağlanmasına  ilişkin  yüklenici ile idare arasında düzenlenen sözleşme hükümlerine 

göre, yüklenici firma Çöllolar sahasında yeraltı suyu drenajı faaliyetlerini yürütecek, ilk 3 yıllık 

yatırım döneminden sonra 25 yıl işletme olmak üzere yıllık 17,25 milyon ton ve toplamda ise 

431,25 milyon ton kömür üretecek, üretilen kömürü Afşin-Elbistan-B santralinin kömür stok 

sahasında harmanlayarak santral kırıcı binası girişinde santrale teslim edecek ve santralde 

oluşan kül, cüruf ve alçı taşını teslim alarak belirlenen noktalarda usulüne uygun şekilde 

depolayacaktır.  

Kömür sahasında oluşan heyelanlar sonrasında 2011 yılından bu güne kadar yüklenici 

firma bu sorumluluklarını yerine getirememiştir. 

           Bu durum nedeniyle, yüklenici firma heyelanın EÜAŞ’ın kusurundan kaynaklandığını 

ileri sürerek sözleşme gereği alım garantisinden kaynaklanan alacağını ve üstlendiği diğer 

zararlarının karşılanması amacıyle yargı yoluna başvurmuştur. 

Yüklenici firma tarafından 11.05.2015 tarihinde Ankara 1. Asliye Ticaret 

Mahkemesinde 2015/288 Esas numarası ile EÜAŞ aleyhine dava açılmış ve dava dilekçesinde 

özetle; üretimin durmasında kusurun tamamen EÜAŞ’ta olduğu iddia edilerek, oluşan 

heyelanlar ile sözleşme dışı Firmaları tarafından yapılan işler nedeniyle 33,2 milyon TL ve 

Sözleşmenin 17 inci maddesine dayalı alım garantisinden kaynaklanan ve şimdilik 06.02.2011 

ve 31.12.2011 dönemine ilişkin 96,4 milyon TL olmak üzere toplam 129,6 milyon TL tazminat 

talep edilmiştir.  

Yüklenici tarafından benzer gerekçelerle ilave davalar da açılmış olup, istenilen toplam 

tazminat tutarı 2019 yılı sonu itibarıyla 686.404,542,54 TL ye ulaşmıştır. 

Davacı taraf en son ek dava açmak istediğini beyanla arabuluculuk başvurusu yapmış, 

03.02.2020 tarihinde arabuluculuk süreci anlaşamama şeklinde sonuçlanmıştır. Davacı 
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143.029.701,91-TL değerinde sözleşmenin 17.maddesindeki alım garantisinden kaynaklı 

01.01.2015/31.12.2015 dönemini kapsayan tazminat davası açmış, söz konusu dava Ankara 

7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/80 Esasına kaydedilmiş, Ankara 1.Asliye Ticaret 

Mahkemesi 2015/288 E. sayılı dosya ile birleştirilmiştir. Mahkeme süreçleri devam etmektedir. 

         Buna karşılık, idare de,  Çöllolar hizmet alımı sözleşmesi kapsamında; sahada 

heyelanların oluştuğu tarihten itibaren EÜAŞ’ın uğradığı tüm zarar-ziyan, kayıp ve ilave 

harcamaların tespiti için, 19.06.2018 tarih ve 27976 sayılı dilekçe ile başvurularak Afşin Sulh 

Hukuk Mahkemesinde 2018/5 Esas Numaralı dosya ile tespit davası açılmıştır. 

Bu tespit davası için atanan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda Afşin-Elbistan B 

Termik Santralinin verimi (üretim yönünden emre amadeliği ) %60 olarak alınmıştır. Oysa bu 

tip bir termik santralin yılda en az 7.000 saat çalışması ve % 80 oranında üretim yapması 

beklenilmektedir. 

         Diğer yandan raporda, Çöllolar Sahasında yüklenicinin kömür üretimi yapmaması ve 

dolayısıyla santrale kömür sevkiyatı da yapmaması nedeniyle EÜAŞ’ın üretilemeyen kömür ve 

elektrik miktarlarına yönelik uğradığı zararların miktar yönünden tespitleri yapılmış ancak bu 

kayıpların parasal karşılıklarına yer verilmemiştir. 

        Ayrıca, anılan bilirkişi heyeti raporunda, EÜAŞ’ın Çöllolar Sahasında heyelanların olduğu 

tarihten başlamak kaydıyla Afşin-Elbistan Santral tesislerinde başka sahalardan sağlanan ve  

düşük kaliteli kömür kullanılmak zorunda kalınması  nedeni ile oluşan ilave yıpranmalar, 

heyelan nedeniyle üretilmesi mümkün olamayacak kömür bedeli, kazanlarda yakılan ilave 

yardımcı yakıt tutarları, ilave işletmecilik ve taşıma giderleri (C bantları vs.) ile heyelanlar 

sonrasında yüklenicinin hazırlamayı kabul etmemesi neticesinde EÜAŞ tarafından yapılan 

revize iş programı hazırlıklarıyla ilgili plan-proje giderleri gibi uğranılan tüm zarar, kayıplar ve 

harcamalar da bulunmasına rağmen  bu zararlara ve hesaaplamalara  yer verilmemiştir. 

        Görüleceği üzere, mahkeme tarafından tayin edilen zarar tesbit bilirkişi heyetince 

hazırlanan raporda bazı zarar ziyan kalemlerine yer verilmemiş olması nedeniyle, Çöllolar 

Mevkiinden kömür sağlanamaması nedeniyle EÜAŞ nin uğradığı zararın miktarı ve parasal 

bayutu tam olarak ortaya konulamamıştır. 

       Bunun üzerine, EÜAŞ’ın uğradığı zararın tespitine yönelik olarak yapılan hesaplamalarda 

kömür ve elektrik miktarlarına yer verildiği, bunun yerine bu hesaplamaların TL olarak 

yapılmasının sözleşme hükümleri çerçevesinde uygun olacağı belirtilerek bu nedenle elektrik 

piyasası konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyetinin teşkil edilerek bilirkişi raporuna ek teşkil 

edecek yeni bir rapor alınması talep edilmiştir.  
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       Konu ile ilgili dava süreçleri devam etmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır. 

      Bir taraftan mahkeme aşamaları devam ederken, diğer taraftan 02.04.2007 tarihinde 

Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu ile kömür üretimine yönelik olarak yüklenici Park Teknik 

A.Ş. ile EÜAŞ arasında imzalanan sözleşmenin, 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun 

Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “Sözleşmelerin 

tasfiyesi veya devri” başlıklı 32 inci maddesi çerçevesinde feshedilmesi gündeme gelmiştir. 

        Bu kapsamda yüklenici tarafından EÜAŞ’a gönderilen 19.03.2019 tarih ve 208 sayılı 

yazıda özetle; sahada güvenli madencilik yapılabilmesini temin edecek projenin hazırlanması 

ve sözleşmenin mali hükümlerinin oluşacak iş artışlarından kaynaklanacak ilave giderleri 

karşılayacak şekilde revizyonu durumunda edimi ifaya hazır olduklarını, bunun mümkün 

olmaması durumunda 25 yıl boyunca geri alma planlamasıyla yaptıkları imalat ve yatırımların 

toplam güncellenmiş bedellerinin taraflarına ödenmesi ve teminat mektuplarının taraflarına 

iadesi konusunda karşılıklı mutabakata varılması şartıyla 7161 sayılı Kanunun 32 inci 

maddesindeki düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için müzakerelere hazır oldukları 

belirtilmiştir. 

Gelinen son durum itibarıyla 02.04.2007 tarihli Çöllolar sözleşmesinin tasfiyesi 

aşamasında 2011 yılında oluşan heyelanlar sonrasında EÜAŞ’ın uğradığı her türlü zarar, kayıp 

ve ilave harcamaların bir an önce doğru bir şekilde tespit yapılarak yüklenici firmadan tahsilinin 

yapılabilmesi önem taşımaktadır.  

Çünkü;  yüklenici firmanın Çöllolar Kömür Sahası işletmeciliği ile ilgili tazminat 

taleplerine karşılık EÜAŞ’ın Çöllolar Sahasında heyelanların olduğu tarihten başlamak 

kaydıyla Afşin-Elbistan Santrallerinde oluşan kömür kaynaklı enerji üretim kayıpları, santrale 

tesislerinde düşük kaliteli kömür nedeni ile oluşan ilave yıpranmalar, heyelan nedeniyle 

üretilmesi mümkün olamayacak kömür bedeli, kazanlarda yakılan ilave yardımcı yakıt tutarları,  

ilave işletmecilik ve taşıma giderleri ile heyelanlar sonrasında yüklenicinin hazırlamayı kabul 

etmemesi neticesinde EÜAŞ tarafından yapılan revize iş programı hazırlıklarıyla ilgili plan-

proje giderleri gibi alanlarda uğranılan zarar ve kayıplar bulunmaktadır. Bu kayıpların 

oluşmasında, yüklenici firmanın kusurunun olduğu anlaşılmaktadır. 

Sahada tekrar kömür üretimine başlanabilmesini teminen, yükleniciye işyeri 

tesliminden  heyelanların meydana geldiği tarihe kadar Yüklenici firmanın Çöllolar ocağında 

yürüttüğü faaliyetler bir bütün olarak incelendiğinde;  

Çöllolar ocağının onaylı uygulama projesine göre işletmedeki 3. yılın sonunda ara 
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kesme dekapajı dahil toplam 138,5 milyon m3 örtü kazısına karşılık 11 milyon ton kömür 

üretimi yapılması ve 27,2 milyon m3 yer altı suyu drene edilmesi gerekirken, fiili olarak 3. yılın 

sonunda 138,1 milyon m3 örtü kazısına karşılık 25,6 milyon ton kömür üretimi yapıldığı ve 

gidya üst akiferi ile karst akiferlerinden toplam 25,6 milyon m3 yer altı suyu drenajı yapıldığını 

beyan ettiği tespit edilmiştir. 

Yüklenicinin su ile ilgili beyanlarının doğru kabul edilmesi durumunda bile, uygulama 

projesine göre 3. yılın sonunda 1 ton kömür üretimi için 12,6 m3 örtü kazısı yapılması ve 2,5 

m3 yer altı suyu drene edilmesi gerekirken, fiili olarak 3. yılın sonunda 1 ton kömür üretimi için 

5,4 m3 örtü kazısı yapılmış ve 1 m3 yer altı suyu drene edilmiştir. Bu durumun oluşmasında en 

büyük etkenin DKE’lerin 3. yıldan itibaren devreye alınamaması neticesinde DKE 

basamaklarında genel şev açısı 11,30 olacak şekilde yatırılma zorunluluğunun ileri bir tarihe 

ötelenerek ilk 3 yılda daha yüksek şev açıları ile işletmecilik yapılması ve aynı zamanda kazı 

çalışmalarının susuzlandırma çalışmalarının önünde gitmesi gerekmektedir. 

Çöllolar ocağının heyelanlar öncesi son durumu incelendiğinde, ilk heyelanın oluştuğu 

şevlerin olduğu bölgede ağırlıklı olarak iç döküm yapıldığı ve ikinci heyelanın oluştuğu bölgede 

ise bant konveyör hatlarının bulunduğu ocak içerisindeki çalışmaların genel olarak kuzey batı 

ilerleme istikametinde yoğunlaşmış olduğu görülmüştür. Oluşan heyelanlar sonrasında da 

ocağın kuzey batı ilerleme istikameti ocakta en az hasar alan yerlerdendir.  

Bu durumda anılan bölgeye emniyetli bir ulaşım yolunun tekrar açılarak çalışmalara 

başlanmasının ocağın tekrar üretime alınabilmesi için en uygun yol olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Afşin-Elbistan kömür havzası Çöllolar sahası ile ilgili olarak; 

-06.02.2011 ve 10.02.2011 tarihlerinde oluşan heyelanlar sonrasında Çöllolar sahasından 

Afşin-Elbistan B termik santraline kömür verilmesi ile ilgili olarak EÜAŞ Yönetim Kurulunun 

13.04.2012 tarih ve 19-132 sayılı kararı ile işin mevcut sözleşme ile devamına karar verilmiş 

olmasına rağmen, aradan geçen 8 yıllık süreçte yüklenici Firmanın tekrar işe başlamak için 

ilave ödemeler talep ederek EÜAŞ’ı dava etmesi, işin sözleşmesine göre yapması gereken uzun 

vadeli susuzlaştırma planı ve kazı planı gibi işleri yapmaması ve sürecin uzayarak sahadan 

tekrar kömür üretimi yapılamaması nedeniyle Afşin-Elbistan B santralinde süregelen kömür 

miktar eksiklikleri ve kalite bozulmasına bağlı olarak oluşan enerji üretim kayıpları ile ilave 

işletmecilik masraflarının önlenmesi için, tüm seçenekler değerlendirilerek,  yerli kömür 
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kaynak kullanım hedeflerine ulaşılmasını teminen sahadan bir an önce kömür üretimine 

geçilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması,  

-Çöllolar sahasında heyelanların olduğu 2011 yılından itibaren geçen süreçte yüklenici 

firmanın, üretimin durmasında kusurun tamamen EÜAŞ’ta olduğu iddiasıyla; oluşan 

heyelanlar, sözleşme dışı yapılan işler ve sözleşmeye dayalı alım garantisinden kaynaklanan 

kayıplar ile ilgili fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 686.404,542,54  TL ye 

ulaşan tazminat taleplerine karşılık, tasfiye için  müzakere sürecinin de işlediği göz önüne 

alınarak, EÜAŞ lehine hak kaybı olmaması için, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle heyelanların oluştuğu tarihten itibaren 

EÜAŞ’ın uğradığı tüm zarar, kayıp ve ilave harcamaların tespitinin yapılarak yüklenici 

firmadan tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yapılması, 

önerilir.  

BULGU 3: Afşin-Elbistan-B Termik Santrali İçin Gerekli Olan  Kömür Tedarik 

ve Nakil Faaliyetlerinin Verimli ve Etkin Sürdürülememesi 

Afşin-Elbistan B Termik Santraline bölgede bulunan imtiyaz sahalarından sevk 

edilmesi ve stok sahasında işlenmesi gereken kömürün, tedarik ve nakil faaliyetlerinin verimli 

ve etkin yapılmaması nedeniyle santral işletmeciliğinde verim kayıpları meydana gelmektedir. 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’ nın  “ Kapsam ve Amaç” başlıklı 

1’nci maddesi hükmüne göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ekonominin gereklerine ve 

kurallarına uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.  

  Aynı KHK’nın  9’ncu maddesine göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasların ve işletme 

politikalarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun, 13’ncü maddesine göre de teşebbüsün 

sermayesi ile diğer mali kaynaklarının, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde 

kullanılmasını sağlamak Genel Müdürün görevleri arasındadır. 

Diğer taraftan, 2005 yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem verilmesi 

ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçevesinde sanayileşme ve nüfus artışına paralel 

olarak artan enerji talebinin karşılanması amacıyla; yeni kömür sahalarının bulunması ve 

bilinen sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda, 18.05.2009 tarihli 

ve 2009/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı olarak yayımlanan “Elektrik Enerjisi 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 75 
 

Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi”, Türkiye’nin uzun dönemli elektrik kaynak 

kullanım hedeflerini ortaya koymakta ve atılması planlanan adımları saptayarak sektöre yol 

göstermektedir. Sözkonusu belgede Elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynakların payının 

artırılması genel esas olarak belirlenmiş, bu doğrultuda, yerli kaynakların kullanılmasını teşvik 

etmek üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca piyasayı yönlendirici tedbirler alınacağı 

ifade edilmiştir. Yerli  kaynak kullanım hedefleri arasında 2023 yılı sonuna kadar  bilinen linyit 

kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi için değerlendirilmiş olacağı belirtilmiştir.On Birinci 

Kalkınma Planında da (2019-2023) ‘Enerji’ başlığı altında “Linyit rezervlerimizin çevre 

standartlarına uygun şekilde elektrik enerjisi üretiminde kullanımı artırılacağı ve Kamu elindeki 

linyit sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiye kazandırılması sağlanarak, elektrik 

üretiminde ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve istihdama katkı sağlanacaktır.” Politika 

ve tedbirleri yer almıştır. 

2005 yılında çalışmaya başlayan ve kurulu gücü 1.440 MW olan Afşin-Elbistan-B 

Santralinin kömür ihtiyacının havzanın Çöllolar sahasında açılacak ocaktan sağlanması 

planlanmıştır. Bu amaçla da, Santral devreye alınmadan önce kömür sahasında üretime 

geçilmesi çalışmalarına başlanılmış olup, ocaktan kömür çıkarılıp santrale sevkedilmesi 

amacıyle hizmet alımı ihaleleri yapılmasına karar verilmiş 

            İhale hazırlıkları yapılarak, sonuç alınamayan önceki ihalelerden sonra, 4’ncü ihaleye 

31.07.2006 tarihinde çıkılmış ve ihaleyi kazanan firma ile 02.04.2007 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır. Yüklenici firma ile idare arasında düzenlenen sözleşmeye göre firma, Afşin-

Elbistan- B Santral kömür stok sahasının, her türlü masraf ve sorumluluğu ile gerekli emniyet 

ve güvenlik tedbirlerini alarak işletecek, 3 yıl yatırımdan sonra 25 yıl işletme olmak üzere, yıllık 

17,25 milyon ton, toplamda ise 431,25 milyon ton kömür üretecektir. Tüm bu aşamalardan 

sonra, Çöllolar sahasında yüklenici tarafından 2009 yılı Ağustos ayında kömür üretimine 

başlanabilmiştir. 

Çöllolar sahasında kömür üretimine geçilmesi sürecinde yaşanan gecikmeler 

neticesinde, Afşin-Elbistan-B Santralinin çalışmaya başladığı 2005 yılı ile sahadan kömür 

üretimine başlandığı Ağustos 2009 tarihine kadar geçen süreçte santralin kömür ihtiyacı yine 

Afşin-Elbistan-A Santraline kömür sağlayan Kışlaköy sektöründeki EÜAŞ tarafından işletilen 

ocaklardan sağlanmıştır.Bu süreçte, Kışlaköy sahasından üretilen kömürün Afşin-Elbistan-B 

santraline nakli için ilave bantlar (C bantları) tesis edilmiş olup, bu bantlar Çöllolar sahasında 

yüklenicinin üretime başlaması ile atıl hale gelmiştir.    
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Çöllolar Ocağında 06.02.2011 ve 10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen heyelanların 

sonrasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2011 tarihinde sahadaki madencilik 

faaliyetleri durdurulmuş ve Afşin-Elbistan-B santralinin santralinin kömür ihtiyacı 1,5 yıl sonra 

zorunlu olarak kısmen de olsa tekrar dönem itibarıyla kullanılmayan C bantları vasıtasıyla 

Kışlaköy sektöründen sağlanmaya başlanmıştır. 

Çöllolar ocağında oluşan heyelanlar sonrasında geçen süreye rağmen henüz kömür 

üretimine başlanamadığından havzada üretilebilen ve santrale sevki yapılabilen kömür miktarı 

yönünden önemli sıkıntılar yaşanmaktadır.Çünkü, mevcut durum itibarıyla üretim yapılabilen 

Kışlaköy ocağının kapasitesi her iki santralin kömür ihtiyacını karşılamaya yetmediği için her 

iki santrale de mümkün olabilecek en fazla miktarda kömürün sevk edilebilmesi için önceki 

yıllarda Kışlaköy ocağının kömür üretim kapasitesi zorlanmıştır. 

Öte yandan, Çöllolar ocağından kömür üretiminin durduğu 2011 yılından beri havzada 

üretilebilen kömür iki santralin tüm ihtiyacını karşılamaya yetmediği için de bu santrallerde 

enerji üretiminin azaltılması zorunluluğu da oluşmuştur. 

3096 sayılı Kanun kapsamında Afşin-Elbistan-A Termik Santralinin 1-4 ünitelerinin 

İşletme Hakkının devri, rehabilitasyonu, işletilmesi ve 5-6. ünitelerinin yapımı, işletilmesi ve 

sözleşme süresi sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geri devri ile ilgili süreç 

sonuçlanmış ve Afşin-Elbistan-A Termik Santrali ve Kışlaköy Maden İşletmesi 01.12.2018 

tarihi itibarıyla ilgili firmaya imtiyaz hakkı verilerek devredilmiştir. 

Diğer yandan, 3096 sayılı Kanun kapsamında Afşin-Elbistan-A Termik Santrali ve bu 

ünitelere kömür sağlayan Kışlaköy sahasının devri sonrasında imtiyaz sahibi firmadan Afşin-

Elbistan-B Santralinin ihtiyacı kömürün tedarik edilmesi için İşletme hakkı devir sözleşmesinin  

(İHDS) ilgili hükümleri gereğince, Afşin-Elbistan-B Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak 

üzere imtiyaz sahibi firmadan 6 ay süreyle 1.000 kcal/kg baz kalori değerinde  toplam 5,3 

milyon ton +%15 kömürün bilabedel tedariği ile ilgili süreç başlamış, 28.02.2019 tarih ve 30700 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle 3096 sayılı kanuna Ek 7 nci madde ilave edilmiş 

ve bu kapsamda EÜAŞ’a,  işletme hakkı devredilen sermeye şirketlerine tahsis edilen 

sahalardan kömür alım yetkisi tanınmıştır. 

Bu süreç sonrasında Kışlaköy kömür sahasında kömür tedarik etmek üzere,İmtiyaz 

sahibi Şirket ile EÜAŞ arasında 28.03.2019 tarihinden başlayan, 2019-2021 sürecini kapsayan 

2 yıllık ve 1.000 kcal/kg baz kalori değerinde 10,5 (+%15) milyon ton/yıl kömür alımını içeren 
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sözleşme imzalanmıştır. 

Kışlaköy İşletmesinde yapılan uzun vadeli üretim planlamalarında kömür kalorisinin 

1.000-1.050 kcal/kg arasında değiştiği görülmektedir. Azalan kalori değeri ise elektrik 

üretimini etkileyeceğinden Çöllolar üretim sahasının açılmasının önemi daha da artmaktadır. 

Kömür kalorisi azaldıkça nominal yükte santralin kazanlarına beslenmesi gerekli ana 

yakıt miktarının artması gerektiğinden, böyle bir durumda hem santralde işletme problemleri 

oluşmakta hem de yardımcı yakıt ihtiyacı da artmaktadır. Ayrıca, zaten sıkıntılı olan kömür 

nakil sistemleriyle sağlanabilecek kömür miktarı santralin ihtiyacını karşılamakta yetersiz 

kalırken, ana yakıt miktarının artırılması için ilave bant yapımı ve kamyonla taşıma gibi 

tedbirler de gündeme gelmiştir. 

Santrale kömür naklinde kullanılan C bantları, AEL İşletme Müdürlüğü envanterindeki 

1.600 mm genişliğinde ve 4.500 ton/saat nominal taşıma kapasitesine sahip toplam uzunluğu 

yaklaşık 4,5 km olan 5 adet bant konveyör ve mülkiyeti EÜAŞ’ta iken 2009 yılında Yüklenici 

firmanın bağlı olduğu şirkete satılan 164 metre uzunluktaki C6A-B bantlarından oluşmaktadır. 

C bantları EÜAŞ tarafından 2003 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 30 milyon Avro bedelle 

sipariş edilmiş olup, normal işletme koşullarına göre 16,8 milyon ton/yıl kömür taşıma 

kapasitesine sahiptir. 

Ancak, aradan geçen zaman süresince zaten geçici bir süre ile işletilmesi planlanan ve 

zaman zaman da atıl kalan bu bantlarda yeterli bakım yapılmadığından, duruşlara ve dolayısıyla 

da taşıma kapasitesinin düşmesine neden olduğundan, Afşin-Elbistan-B santralinde daha 

verimli ve sürekli bir enerji üretiminin sağlanabilmesi için C bantlarıdaki ekipman 

eksikliklerinin ve bakım ihtiyaçlarının gecikmelere meydan verilmeden giderilmesi gerekli 

görülmektedir. 

C bantlarıyla normal işletme koşullarına göre 16,8 milyon ton/yıl kömür taşınabileceği 

beklenmesine rağmen yukarıda anılan eksiklikler neticesinde bu miktarın taşınamayacağı 

öngörüldüğünden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/b bendine göre pazarlık usulüyle AEL 

İşletme stok sahasından yüklenerek belirlenen güzergahta (gidiş dönüş 18 km) kamyonla 

taşınması ve Afşin-Elbistan-B stok sahasında belirlenen yere depolanması işi için hizmet alımı 

ihaleleri yapılmıştır. 

C bantlarında meydana gelen arızalar ve bunların neden olduğu duruşlar ile ilgili 
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kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerde; bantların duruşunda en fazla etkenin %29,9 ile 

mekanik arızalar, %28,5 ile Yüklenici firma kaynaklı (C6-A/B ve kömür stok sahasındaki 

dökücü makinelerden kaynaklanan) duruşlar, %22,95 ile vulkanize (hasar gören bant 

kayışlarının onarın ve ekleme işlemi) ve %10,65 ile temizlik kaynaklı olduğu, kalan kısmın ise 

elektrik-elektronik, sinyal kesme ve diğer nedenlerden kaynaklandığı görülmüştür. 

Halihazırda C bantlarının işletmeciliği EÜAŞ tarafından bakım ve onarım işleri ise 

yüklenici firma  aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak, bant işletmeciliğinde aksamalara meydan 

verilmemesi için yüklenici faaliyetlerinin daha yakından takip edilmesi ve stok sahası işletme 

yüklenicisi firmaya ait olan ve C bantlarına bağlı olarak çalışan C6 A ve B bantlarından 

kaynaklanan duruşların nedenleri üzerinde durularak bunların azaltılması yönünde tedbir 

alınmasının sağlanması gerekliliği bulunmaktadır. 

Öneri: 

Afşin-Elbistan B termik santrali kömür tedarik faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve 

yerli kömür kaynak kullanım hedeflerine ulaşılmasını teminen; Kışlaköy sahasından başlayan 

tedarik sürecinin tüm aşamalarının dikkatle takibinin yapılması ve özellikle Afşin-Elbistan B 

santraline kömür taşımada kullanılan C bantlarının duruşlarında en fazla paya sahip olan 

mekanik arızalar, yüklenici firma  kaynaklı duruşlar, ile EÜAŞ kaynaklı C  bant 

işletmeciliğinde yeterli yatırım ve bakımların yapılmamasından kaynaklanan duruşları 

azaltacak tedbirlerin alınması önerilir. 

BULGU 4: Afşin-Elbistan-B Termik Santralinde Enerji Üretim Kayıplarının 

Yüksek Olması 

          Afşin-Elbistan B Termik Santralinde, plansız bakım için üretime ara verme, kullanıllan 

yakıtın yetersizliği ve kalitesizliği gibi nedenlerle, önemli miktarda enerji üretim kayıplarının 

meydana geldiği görülmektedir. 

              233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’ nın  “ Kapsam ve Amaç” 

başlıklı 1’nci maddesi hükmüne göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ekonominin gereklerine 

ve kurallarına uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.  

       Aynı KHK’nın 9’ncu maddesine göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasların ve işletme 

politikalarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun, 13’ncü maddesine göre de teşebbüsün 
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sermayesi ile diğer mali kaynaklarının, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde 

kullanılmasını sağlamak Genel Müdürün görevleri arasındadır. 

          EÜAŞ’ın enerji üretim tesislerindeki kayıp veya üretilemeyen enerji başlığı, 

kaynaklandığı yer itibarı ile ''A'' ve ''B'' grubu olarak ayrılmaktadır.A Grubu kayıp enerji, santral 

içi nedenlerden kaynaklanan; planlı devre dışı, zorunlu devre dışı, tamir bakımdan devre dışı 

ve tamir bakımdan yük düşümü nedenleri ile üretilemeyen enerji ve B Grubu kayıp enerji, 

Genel Müdürlük talimatı, yük tevzi merkezi talebi, yakıt miktarı, yakıt kalitesi, su yetmezliği, 

frekans kontrolü, kül cüruf sistemi, atmosferik şartlar, çevre ve şebeke arızaları gibi santral dışı 

etken ve sistemlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı üretilemeyen enerji kayıpları olarak 

tanımlanmaktadır. 

     Aşağıdaki tabloda EÜAŞ bünyesindeki kömürle çalışan termik santrallerde 2019 yılında 

oluşan A ve B grubu enerji kayıpları ve bunların aynı yıl yapılan brüt enerji üretimlerine 

oranlarıyla ilgili  bilgilere yer verilmiştir. 

 

 

 

SANTRALLER 
A Grubu 

kayıp (kWh) 

B Grubu 

kayıp (kWh) 

A+B Grubu 

kayıplar (kWh) 

2019 Brüt 

Üretim (kWh) 

A Grubu 

Kayıpların 

Brüt Üretime 

oranı (%) 
B Grubu 

Kayıpların 

Brüt Üretime 

oranı (%) 

A + B Grubu 

Kayıpların 

Brüt Üretime 

oranı (%) 

Termik 

Verim (%) 

AFŞİN 

ELBİSTAN - B 
4.361.231.000 5.476.693.000 9.837.924.000 2.776.476.000 157,08 197,25 354,33 30,77 

18 MART ÇAN 486.340.000 183.072.000 669.412.000 2.133.788.000 22,79 8,58 31,37 38,88 

Katı Yakıtlı 

Santraller 

Toplamı 

4.847.571.000 5.659.765.000 10.507.336.000 4.910.264.000 98,72 115,26 213,99 33,82 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2019 yılında santral enerji üretim kayıplarının 

aynı yıldaki brüt enerji üretimine oranları en fazla Afşin-Elbistan-B santralinde meydana 

gelmiştir.  

      2019 yılında, Afşin-Elbistan B santralinde A enerji üretim kayıplarında en büyük pay 

(%75.7) tamir-bakımdan devre dışı ve (%17.9) planlı devre dışı olma nedeniyle oluşan 

kayıplara aittir. Aynı dönemde santralin B gurubu kayıplarındaki en büyük pay (%52.8) yakıt 
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miktarı ve (%19.2) yakıt kalitesi ile ilgili oluşan kayıplara aittir.  

          Diğer yandan santralin B grubu kayıpları içerisinde (% 1.4) paya sahip olan kül-cüruf 

sisteminden kaynaklanan enerji üretim kayıpları ve (%25,3) Genel Müdürlüğün talimatı ile 

özellikle bahar aylarındaki duruşlardan(Nisan ve Mayıs aylarında toplam 50 gün hiçbir ünite 

üretim yapmamıştır) kaynaklanan enerji üretim kayıpları da dikkat çekicidir. Diğer yandan     

Afşin-Elbistan B termik santralinde 2018 yılında yaklaşık 5.683,00  GWh brüt enerji üretimi 

yapılmış iken 2019 yılında 2.776,00 GWh enerji üretimi yapılmıştır. 

   Afşin-Elbistan B Santralindeki 2019 yılı arıza kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde: 

değirmen arızaları, elektriksel arızalar (generatör. şalt), kazan boru patlakları, ocak basıncı 

arızası, ID fan arızaları, sinyalizasyon (haberleşme) arızaları, Luvo temizliği ve bakımı, Brüden 

hattı bakımları ve doğalgaz dönüşüm çalışmalarından kaynaklı arızaların ağırlıklı olarak 

meydana geldiği görülmüştür. 

Çöllolar sahasında 2011 yılında meydana gelen heyelanlar sonrasında santrale Kışlaköy 

sahasından gelen kömürün kalitesindeki bozulmalar neticesinde kazanlarda da yanma ortamı 

bozulduğundan, kazanda gerekli ısıl şartların oluşturulabilmesi için normalden daha fazla 

yardımcı yakıt tüketilmekte, ısı dengesinin tutturulabilmesi için kazana daha fazla kömür ve 

dolayısıyla daha fazla kül beslendiğinden yanma sonrasında oluşan aşırı kül ve cüruf sistemde 

aşırı yük ve tıkanmalara yol açmakta, kazana kömürün sevk edildiği değirmenlerin kapasitesi 

kazanın ihtiyacı olan yeterli miktarda kömürü beslemeye de yetmediğinden değirmenlerde de 

arızalar meydana gelmekte ve sonuç olarak enerji üretimi olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Santralde uzun yıllardır devam eden bu yıpratıcı çalışma ortamı yanında tecrübeli eleman 

eksikliği gibi pek çok nedenlerle tesisatın ihtiyaç duyduğu bakımların yeterli oranda 

yapılamaması, santral kayıplarının artmasında en önemli etkenlerdir. 

         Afşin-Elbistan-B santralinde meydana gelen arızalar ve buna bağlı olarak oluşan enerji 

üretim kayıpları büyük oranda havzada yaşanılan maden işletme sorunlarından dolayı kömürün 

kalitesindeki bozulmalara bağlı olsa da, Afşin-Elbistan Linyit Havzasındaki mevcut durum 

itibarıyla bu sorunların kısa vadede giderilmesi olasılığı da bulunmadığından, santralde daha 

fazla enerji üretim kayıplarına yol açılmaması için santral ünitelerinde mevcut duruma uyum 

sağlanabilmesi yönünde yapılabilecek dizayn değişiklikleri üzerinde çalışma yapılması gerekli 

görülmektedir. 

        Afşin-Elbistan-B santralinin ana yakıt olarak kullandığı linyit kömürünün kalorifik değer 

açısından optimum dizayn değeri 1.150+100 kcal/kg ve minimum dizayn değeri 950 kcal/kg 
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seviyesindedir.2019 yılı için 8’er saatlik zaman aralıklarında Afşin Elbistan B santraline sevk 

edilen kömürlerin alt ısıl değerleri ile ilgili yapılan incelemede, bunun en düşük 454 kcal/kg 

değeri ile en yüksek 1.563 kcal/kg değeri arasında ve yukarıda belirtilen santral kazanlarının 

verimli çalışma aralığının dışına taşan geniş bir aralıkta değiştiği görülmüştür. Benzer durum 

Afşin-Elbistan-B santrallerine 2018 yılında sevk edilen kömürler için de oluşmuştur. Bu durum 

santrale sevk edilen kalite dalgalanmalarının azaltılamadığına işaret etmektedir.  

Kışlaköy kömür sahası 01.12.2018 tarihi itibarıyla işletme hakkının devri kapsamında 

görevli şirkete devredilmesi sonrasında, Afşin-Elbistan-B santraline sevk edilen kömürlerin 

analiz değerlerinin sevkiyat öncesinden makul bir zaman önce santralin stok sahasının 

işletmeciliğini yürüten yükleniciye iletilmesi ve stok sahasındaki kömür harmanlama 

işlemlerinin bu değerler esas alınarak, EÜAŞ, Görevli şirket ve stok sahası işletmecisi 

tarafından koordinasyon içerisinde yapılması yönünde çalışmalar sürdürülse de bu çalışmaların 

etkili bir sonuç vermediği kömür analizlerinin incelenmesinden görülmektedir. 

  Artan enerji üretiminden kaynaklanan kömür talebinin karşılanabilmesi için C bantlarıyla 

Kışlaköy sahasından yapılan kömür taşımacılığının yanı sıra kamyon ile kömür taşınması 

gerekli hale gelmiş olup, C bantları ile taşınan kömür miktarları incelendiğinde yıllık olarak en 

fazla 2018 yılında 12,5 milyon ton kömür taşınabildiği görülmüştür. 2019 yılında ise C 

bantlarıyla 6,8 milyon ton ve ilave olarak  kamyonla da 500 bin ton olmak üzere toplam 7,3 

milyon ton kömür Afşin-Elbistan B santraline taşınmıştır.Ayrıca, işletme hakkı devri modeli 

kapsamında 1.355 MW kurulu güçteki Afşin-Elbistan A termik santrali ve bu santrale kömür 

sağlayan Kışlaköy kömür sahası 01.12.2018 tarihi itibarıyla ilgili firmaya devredilmiştir. Bu 

durum özellikle devir sonrasında kömür tedarik faaliyetlerini daha zorlu hale getirmiştir.  

 Kömür tedarikinde yaşanan zorlukların aşılabilmesi için  ve  kömürdeki kalite 

dalgalanmaları ve miktar yetersizliği nedenleriyle giderek artan motorin ve fuel-oil 

tüketimlerinin santral teçhizatı ve üretim maliyetleri üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin 

kısmen de olsa dengelenebilmesini teminen bu santrallerde yardımcı yakıt olarak doğal gaz 

yakılması için başlatılan projenin yapımı işinde de gecikmeler olmaktadır. Diğer taraftan, 

EÜAŞ ile TEMSAN arasında Afşin-Elbistan-B santralinin 1 ünitesinde kazan performansının 

ölçülmesi, yanma veriminin hesaplanması ve değişen kömür özelliklerine göre kazan şartlarının 

iyileştirilmesine yönelik bir durum tespit raporu hazırlanması hizmet alım sözleşmesi 120 

takvim günü süre ve 160 bin Avro bedelle 06.11.2017 tarihinde imzalanmıştır.  

Hazırlanan durum tespit raporunda yer verilen çözüm önerileri kapsamında elekrofiltre 
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rehabilitasyonu ve kazan optimizasyonunu kapsayan bir projenin uygulanmaya konması 

yönünde çalışmalar  başlamış, gelinen noktada,   EÜAŞ 2018 yılı yatırım programında 

2018.D.000020 proje numaralı Afşin-Elbistan B (1-2-3-4) Üniteler Elektrofiltre ve Brüden 

Filtreleri Rehabilitasyonu projesi 380 milyon TL tutarla yer alan projenin içinde yer alan  ESP 

ve Brüden bakımı işi,  Baca Gazı Arıtma Tesisinin Çevre Mevzuatına uygun şekilde 

çalıştırılabilmesi için 2019 yılında  projeden ayrılarak ayrı ihalesine çıkılacak şekilde hazırlık 

yapılmış ve işin aciliyetine binaen ihaleye çıkılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ihale 

kapsamında yapılması planlanan işlerin bir kısmı 2019 yılı Yatırım Programında 2018D000020 

Proje Numarası ile yer alan Afşin-Elbistan B (1-2-3-4)Üniteler Elektrofiltre, Brüden Filtre 

Rehabilitasyonu  adı altında tanımlanan işler olması nedeniyle 2020 Yılı Yatırım Programından 

bu kısmı çıkarılarak yapılacak çalışmaların tamamlanmasından sonra Kazan Optimizasyonu 

işlerinin yapılmasına gerek duyulacak olup bu nedenle 2019 Yılı Yatırım Programında ESP ve 

Brüden Rehabilitasyonu olarak geçen projenin kapsamının daraltılıp proje bedelinin 

düşürülerek 2018D0025025 Proje Numarası ile Afşin Elbistan B (1-2-3-4) Üniteler Kazan 

Rehabilitasyon İşleri olarak olarak değiştirilmiştir.Uygulamaya konulması planlanan Kazan 

Rehabilitasyon İşlerinin kapsamına santralin kömür kırıcılarının kömür stok sahası girişine 

alınması yönünde, aşağıda  yapılan  değerlendirmelerin de dahil edilmesi gerekli görülmektedir. 

Maden sahalarından termik santrallere sevk edilen kömürlerin kazan besleme 

değirmenlerine beslenmeden önce birtakım kırma eleme ve harmanlama işlemlerine tabi 

tutularak santralin kazan dizaynına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda termik 

santrallere sevk edilen kömürler (0-1.000 mm) kırma ve eleme ile kazan değirmeni besleme 

boyutuna (-30 mm) uygun hale getirilerek stok sahasına alınır ve değişkenlik gösteren kalite 

değerlerinin daha homojen bir hale gelebilmesi için harmanlama işlemine tabi tutulurlar. 

Harmanlanmış kömürler daha sonra kazan besleme değirmenlerine beslenerek kazanda enerji 

üretimi için yakılırlar.Kömürün, kazan değirmenleri besleme boyutuna kadar olan kırma-eleme 

işlemlerinin stok sahasına alınmadan önce tamamlanarak harmanlanması daha homojen bir 

yakıt edilmesi ve dolayısıyla kömür kalite kaynaklı enerji kayıplarının önemli bir kısmının 

önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak, Afşin-Elbistan B santrallerinin yapım 

aşamasında kömür kırıcılar stok sahasının çıkışında yapılmıştır. Bu nedenle de kömürün kırma 

ve harmanlanma işlemleri stok sahasında tamamlanamamaktadır.Mevcut durum itibarıyla, 

santral stok sahasına 0-400 mm aralığında değişebilen geniş bir tane boyut dağılımında gelen 

kömürler kısmen harmanlanarak stoklanmakta, daha sonra kırıcı binasına alınarak 30 mm altı 

(-30 mm) tane boyutuna kırılarak kazan değirmenlerine sevk edilmektedir.Bu durumda, stok 
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sahasında kısmen harmanlanan kömürün daha sonra santral kırıcı binasında maksimum 30 mm 

boyutuna (-30 mm) kırılması ile tekrar homojen olmayan bir yapı oluşmakta ve yakıt kalitesinde 

dalgalanmalar meydana gelmektedir. Esasen, maden sahalarından gelen kömürlerin kömür park 

sahasına alınmadan önce kazan değirmeni besleme boyutuna indirilerek, daha sonra 

harmanlanması ve bu kömürün kazan değirmenlerine beslenmesi kömürün kalite 

dalgalanmasını en alt düzeye indirecektir.  

     Yukarıda açıklanan nedenlerle, 2019 yılında Afşin-Elbistan-B santralinde A grubu enerji 

üretim kayıplarında en büyük payı oluşturan  (%75,7) tamir-bakımdan devre dışı ve (%17,9) 

planlı devre dışı olma nedeniyle oluşan kayıpların ve  aynı dönemde santralin B grubu 

kayıplarındaki en büyük payı oluşturan (%52,8) yakıt miktarı ve (%19,2) yakıt kalitesi ile ilgili 

oluşan kayıpların önlenebilmesini teminen, santraldeki bakım çalışmalarının daha titizlikle 

yapılması, santralin kazan ve yardımcı ünitelerinde havzadaki kömürün mevcut durumuna 

uyum sağlanabilmesi yönünde yapılabilecek dizayn değişiklikleri üzerinde çalışmaların 

tamamlanarak bir an önce uygulamaya konulması ve Santrale sevk edilecek tüm kömürlerin 

kırma eleme işlemlerinin stok sahasına sevk öncesi tamamlanmasına yönelik proje 

değişikliklerinin yapılarak harmanlama işlemlerinin her aşamada titizlikle takibi gerekli 

görülmektedir. 

Öneri: 

Afşin-Elbistan-B santralinde santral içi ve santral dışı nedenlerden meydana gelen 

yüksek oranlı enerji üretim kayıplarının önlenebilmesini teminen, 

-Santralde çok sayıda duruşlara ve üretim kayıplarına neden olan değirmen arızaları, 

cebri çekme fanı arızaları ve boru patlakları ile ilgili tamir-bakım çalışmalarının daha titizlikle 

yapılması, 

-Santrale gelen kömürlerin kazan değirmenleri besleme boyutuna kadar olan kırma-

eleme işlemlerinin kömür park sahasına alınmadan önce tamamlanarak, stok sahasında kazan 

değirmeni besleme boyutuna indirilmiş kömürlerin harmanlanmasının sağlanması yönünde 

gerekli tedbirlerin alınması, 

- Santrale sevk edilecek kömürlerin harmanlama işlemlerinin her aşamada titizlikle 

takibi, 

-Santralin kazan ve yardımcı ünitelerinde havzadaki kömürün mevcut durumuna uyum 

sağlanabilmesi yönünde yapılacak dizayn değişiklikleri üzerinde sürdürülen çalışmaların 
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gecikmeye mahal vermeksizin bir an önce tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, önerilir. 

BULGU 5: Afşin-Elbistan-B Santrali Kömür Stok Sahası İşletmeciliği Hizmet 

Alımı İşinde Santral Atıklarının Taşınması İçin Ayrı Birim Fiyat Belirlenmiş Olması 

Afşin-Elbistan B Termik Santrali kömür stok sahası ve santral atıklarının taşınması 

hizmet alımı işinde birim fiyatlar olması gereken birim fiyatlardan daha yüksek olarak 

uygulanmıştır.    Esas sözleşme kapsamında bedelsiz olarak taşınması gereken santral atıkları 

için ayrı birim fiyat belirlenerek ödeme yapılmış, bunun sonucunda ise, esas sözleşme ile 

belirlenen kömür stok sahası işletmeciliği birim fiyatları aşılmıştır. 

          Afşin-Elbistan havzası Çöllolar kömür ocağının işletilerek üretilen kömürün Afşin-

Elbistan B santralinde kullanılacak evsafa getirilecek şekilde harmanlanması, stok sahasından 

santrale sevki ve santral atıklarının depolama sahasına nakli işleri 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu kapsamında ihale edilmiş, ihale sonucu 02.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış, 

03.08.2009 tarihinde de yüklenici firmaya iş yeri teslimi yapılmıştır. 

       Çöllolar kömür ocağında 06-10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen heyelanlar sonrasında, 

kömür üretimi yapılamamasından dolayı, yüklenici firma ile bir protokol yapılarak Çöllolar 

mevkiinden sağlanamayan kömürün Kışlaköy kömür sahasından sağlanması yoluna gidilmiştir.  

Bu protokol çerçevesinde kömür sahsından kömür temini ve santral atıklarının taşınması işleri, 

esas sözleşmedeki hükümler ve birim fiyatlar çerçevesinde, doğrudan temin usulü ile yine aynı 

yüklenici firmaya peyder pey yaptırılmaya devam edilmiştir. 

         Daha sonra ek protokolde değişiklik yapılarak, ortaya çıkan yeni duruma uygun olarak 

kömür sahası işletmesi için eski sözleşmede geçerli olan birim fiyatın kullanılması kabul 

edilirken, santral atıklarının taşınması için oluşan fiili giderler esas alınarak yeni birim fiyatlar 

belirlenmesi ve santral atıklarının taşınması için fiili giderler karşılığı bedel ödenmesi 

kararlaştırılmıştır. 

        Oysa, idare ile yüklenici firma arasında düzenlenen 02.04. 2007 tarihli esas sözleşmenin 

5’nci maddesinde işin tanımı yapılmış,  burada işin konusu ve kapsamı da açıklanmıştır.  

        Buna göre;  1440 MW kurulu gücü bulunan Afşin-Elbistan B Termik Santralı'nın ihtiyacı 

olan kömür, Çöllolar kömür sahasından, sahada gerekli susuzlaştırma ve dekapaj yapılarak, 

çıkarılacak, işletimine verilecek olan santrala ait kömür stok sahasında harmanlama 

homojenizasyon işlemleri yapılarak stoklanacak, kömür kırıcı binası girişindeki kömür bandı 

üzerindeki teslimat noktasına kadar taşınarak uygun şekilde teslim edilecektir. 
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            Çöllolar kömür sahasından santrala kömür verildiği tarihten itibaren santraldan çıkacak 

atıklar (kül, curuf, alçı taşı), 51 no.lu teslimat kulesinden alınıp, atık döküm sahalarına 

taşınacak, orada stoklanacaktır. 

 Bu işin yürütümünde, her türlü masraf, tamir-bakım ve kömür teslimat sorumluluğu 

yükleniciye ait olmak üzere, 17.250.000 ton/yıl olmak üzere sözleşme süresince toplam 

431.250.000 ton kömürün üretilmesi, harmanlama / homojenizasyonu yapılarak santrala teslimi 

sağlanacaktır. 

     Sözleşme hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Çöllolar kömür sahasından santrala kömür 

verildiği tarihten itibaren santraldan çıkacak atıklar (kül, curuf, alçı taşı), 51 no.lu teslimat 

kulesinden alınıp, atık döküm sahalarına taşınacak, orada stoklanacaktır. Sözleşme ekinde 

belirlenen birim fiyatlara dahil olan bu iş için ayrı bir bedel ödenmeyecektir. 

          Sözleşme süresi 28 yıl olup, kömür stok sahası ve kömür temin sahası birim fiyatlarından 

oluşan yıllar itibariyle uygulanacak birim fiyatlar TL / ton olarak belirlenmiş ve sözleşme 

ekinde yer almıştır. 

 

          Ancak Afşin-Elbistan B Termik Santraline yüklenici tarafından kömür sağlanan Çöllolar 

kömür sahasında 06-10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen heyelanlar sonrasında yüklenici 

kömür üretimi yapamaz hale gelmiştir. 

 

        Santrallerde elektrik üretiminin durmaması için yüklenci firma ile idare ararsında 

11.02.2011 tarihinde bir protokol yapılarak kömür temininin, Kışlaköy kömür ocağından aynı 

sözleşme esaslarına göre sağlanmasına karar verilmiştir. 

       Bu protokol hükümlerine göre, santralin ihtiyacı olan kömür Kışlaköy mevkiinden aynı 

sözleşme çerçevesinde AEL İşletmesi tarafından sağlanacak, santraldan çıkan atıklar ise 

yüklenici firma tarafından ayrı bir bedel alınmaksızın taşınmaya devam edilecektir. 

       Sözleşmenin 24’ncü maddesine göre, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile 

yüklenicinin karşılıklı anlaşması kaydıyle, işin yapılma ve yeri, işin süresinden önce yapılması 

veya teslim edilmesi kaydıyle işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait 

hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme 

hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek protokol düzenlenemez.Anılan hükme göre işin birim 

fiyatında ek protokolle bir değişiklik yapılamayacaktır. 
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Böyle olduğu halde, taraflarca, 11.02.2011 tarihinde yapılan bu protokole, 31.01.2014 

tarihinde bir ek protokol düzenlenerek santral atıklarının taşınması ve depolanması işi için bedel 

ödenmesi kabul edilmiştir. Buna göre santral atıklarının alınması ve taşınması için yüklenici 

firmaya fiilen yapılan giderlerin ödenmesi kararlaştırılmış olup, yeni birim fiyat yapılarak 2014 

yılından itibaren ödeme yapılmıştır. Her yıl santral atık birim fiyatı ek sözleşmelerle artan 

fiyatlara göre yenilenmektedir.  

Uygulanan bu birim fiyata göre, sabit maliyetler olan makina techizat ve ekipmanın 

amortisman ve kira giderleri ile işçilik giderleri, değişken maliyet olarak da konveyörlerin 

elektrik giderleri, kamyon ve iş makinalarının akaryakıt giderleri, bakım onarım malzeme 

giderleri esas alınmıştır.        

 Oysa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun   “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesine göre, 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımı ihaleleri 

bu Kanun hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir.Bu Kanunun 9'ncu maddesine göre de; 

mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat 

araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. 

Yaklaşık maliyet hesabı yapılarak bu Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yapılmadan, fiilen 

yapılan giderlere dayalı bir birim fiyat düzenlenerek bunun üzerinden ödeme yapılması 

mümkün değildir. 

      

Mevcut durumda ise, Afşin-Elbistan B santrali kömür stok sahası işletme işi ile santral 

atıklarının taşınması ve depolanması işlerine yönelik hizmet alım sözleşmelerinin 

sonlandırılarak işin yeni bir ihale kapsamında yapılması gündeme gelmiş olsa da, işlerin kesinti 

ve aksamaya uğramadan yürütülmesini teminen, sahada mevcut yükleniciyle 02.04.2007 tarihli 

Çöllolar hizmet alımı sözleşmesinden bağımsız fakat anılan sözleşmede yeralan ödeme 

katsayıları ve fiyat farkı formülleri kullanılarak yapılan protokol ve sonrasında imzalanan 

doğrudan temin nitelikli münhasır sözleşmelerle kömür temini ve atıkların taşınması işlerinin 

ifa edilmesine devam edilmektedir.  

Aşağıdaki tabloda, yüklenici firmaya, kömür stok sahası işletmeciliği ve santral 

atıklarının taşınması hizmet alımları için 2019 yılında yapılan ödemeler gösterilmiştir. Bu 

şekilde sözleşme dışı ödemeler 2014 yılından beri devam etmektedir. 
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Hakediş Tarihleri 

Afşin B Santrali Stok Sahası 

İşletmeciliği Hizmet Alımı  

Ödeme Tutarı (TL) 

 

Afşin B Santrali Atıkların 

Taşınması ve Depolanması İşi 

Hizmet Alımı Ödeme Tutarı (TL) 

Ocak 2019 1.379.717,18 1.455.027,71 

Şubat 2019 1.560.814,88 1.182.236,84 

Mart 2019 3.376.882,36 1.707.870,60 

Nisan 2019 2.591.526,12 1.736.551,97 

Mayıs 2019 355.979,08 836.784,60 

Haziran 2019 1.494.587,69 1.095.503,88 

Temmuz 2019 4.356.214,81 1.595.624,46 

Ağustos 2019 3.811.692,61 1.578.325,20 

Eylül 2019 2.954.654,13 1.526.997,17 

Ekim 2019 3.938.070,33 1.709.673,59 

Kasım 2019 2.723.454,09 1.568.756,15 

Aralık 2019 3.533.521,11 1.694.078,31 

2019 Yılı Toplamı 32.077.114,39 17.686.430,38 

 

Ayrıca, yüklenici firma ile yapılan 02.04.2007 tarihli Çöllolar Kömür Sahası İşletme 

Sözleşmesi esasları geçerli ve uygulanmakta olsa da, aynı yüklenici firma ile doğrudan temin 

usulü ile kömür temini için sözleşmeler yapılmaktadır. Bu sözleşmelerin, güncellenmemiş 

birim fiyatlar üzerinden yapılmasına rağmen, hakediş ödemeleri güncellenmiş fiyatlar 

üzerinden yapılmaktadır.  

          Her nekadar esas sözleşme kapsamında olsa da, yeni bir sözleşme olduğundan, Doğrudan 

Temin sözleşmelerinde imza tarihi itibarıyla güncellenmiş stok sahası işletmeciliği birim 

fiyatının kullanılması gereklidir. Güncellenmemiş birim fiyatlar üzerinden sözleşme 

yapıldığında, sözleşme tutarı olması gerekenden daha düşük görünecek, bunun sonucunda, 

sözleşme bedeli düşük olacağından hem yükleniciden alınacak kesin teminat tutarı hem de 

sözleşmeye ait damga vergisi daha düşük hesaplanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, daha önce EÜAŞ  tarafından işletilen, Afşin Elbistan A Termik Santralı 

ve Kışlaköy kömür sahasının 3096 sayılı Kanun kapsamında devir işlemleri 01.12.2018 tarihi 

itibarıyla tamamlandığından Afşin Elbistan A Termik Santrali ve Kışlaköy kömür sahasında 

çalışan çok sayıda nitelikli ve tecrübeli personel de boşa çıkmış durumdadır. 

Aslında bu durum, Afşin-Elbistan-B santrali kömür stok sahası işletme işi ile santral 

atıklarının taşınması ve depolanması işlerinin EÜAŞ tarafından anılan ihtiyaç fazlası personelin 
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değerlendirilmesi yoluyla dışarıdan hizmet alımı yerine, teşekkül olanaklarıyla yapılabilmesi 

için önemli bir fırsat da oluşturmaktadır. 

Ayrıca, Afşin-Elbistan-B santraline sevk edilen kömürlerin kalorifik değerlerinde 

önemli dalgalanmalar oluştuğu, santrale yüklenici tarafından işletilen stok sahasından standart 

kalitede bir kömür sevkiyatının da yapılamadığı görülmektedir. 

 Bir diğer gelişme olarak, 02.04.2007 tarihinde Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu 

ile kömür üretimine yönelik olarak yüklenici şirket ile EÜAŞ arasında imzalanan sözleşmenin 

7161 sayılı Kanunun 32 inci maddesi çerçevesinde feshedilmesi de gündeme gelmiştir. 

Sonuç olarak, termik santrale kömür temini ve santral atıklarının taşınması işinin aynı 

yüklenici ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmesine ilişkin protokol yapılarak 

anlaşma sağlanmasına rağmen ek protokolle santral atıklarının taşınması için birim fiyat 

ödenmesi esası getirilmiştir. Bu birim fiyatın ise, birim fiyat analizlerine dayanılarak yapılması 

yerine, fiilen yapılan gerçek giderlere dayanılarak yapılmasından dolayı olması gerekenden 

yüksek olarak belirlendiği, bunun sonucunda ise esas sözleşme ile belirlenen birim fiyatların 

aşıldığı görülmektedir. 

Öneri: 

Stok sahası işletmeciliği birim fiyatına ilaveten santral atıklarının taşınması ve 

depolanması işi için fiilen yapılan giderlerin yüklenici firmaya ödenmesi suretiyle sözleşmede 

belirlenen birim fiyatın aşılmaması,  

Santral atıklarının taşınması ve stoklanması işinin esas sözleşme kapsamında 

yaptırılmasının mümkün olmaması durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına 

göre, fiilen yapılan giderler yerine, birim fiyat analizleri çerçevesinde yaklaşık maliyet hesabı 

yapılarak ihale edilmesi,  

Diğer taraftan, yüklenici tarafından yapılan stok sahası işletmeciliğinde yeterli 

etkinliğin sağlanamadığı, santral atıklarının taşınması ve depolanması işinin de ayrı bir maliyet 

getirdiği görülmektedir. Afşin Elbistan A Termik Santrali ve Kışlaköy kömür sahasının 3096 

sayılı Kanun kapsamında devir işlemlerinin 01.12.2018 tarihi itibarıyla tamamlanması 

neticesinde bu alanlarda çalışan çok sayıda nitelikli kurum personeli atıl kalmıştır. Afşin-

Elbistan-B santralinin kömür stok sahası işletilmesi, santral atıklarının taşınması ve kül stok 

sahasına depolanması işlerinin, hizmet alımı yoluyle yaptırılması yerine, kurum çalışanları 

marifetiyle yapılması imkanlarının ve oluşturulabilecek diğer alternatiflerin kurum menfaatleri 

kapsamında tekrar değerlendirilmesi, 
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önerilir. 

BULGU 6: Çayırhan Linyit Havzası İmtiyaz Sahasındaki Kömür Üretim 

Faaliyetlerinin Verimli Sürdürülmemesi 

Çayırhan’da kurulu toplam 620 MW gücündeki Çayırhan termik santrali ve 1-2 

ünitelere kömür sağlayan maden işletmesinin imtiyaz hakkı 20 yıl süreyle, Bakanlar Kurulunun 

31.03.1998 tarih ve 98/10859 sayılı kararıyla 10.01.1999 tarihinde özel sektöre devredilmiştir. 

Santralin kömür ihtiyacı Çayırhan ruhsat alanının I. saha olarak adlandırılan kısmında işletilen 

yer altı maden ocaklarından sağlanmaktadır. Ancak bugüne kadar maden sahasının imtiyaz 

sahibi firma tarafından verimli işletilemediği görülmektedir. 

       Ankara-Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesinde yer alan S.23405 sicil no’lu linyit kömürü 

ruhsat alanı 3 bölümden oluşmakta olup, bunlar I. saha, II. saha ve Koyunağılı 

sahalarıdır.Sahaların ruhsatı EÜAŞ a aittir ve ruhsat hukukundan kaynaklanan işlerin kontrol 

ve denetim yetkisi Teşekkülün uhdesi altındadır. 

Bölgede 2x150 MW ve 2x160 MW olmak üzere toplam 620 MW kurulu güçte Çayırhan 

termik santrali bulunmakta olup, santralin kömür ihtiyacı Çayırhan ruhsat alanının I. saha olarak 

adlandırılan kısmında işletilen yer altı maden ocaklarından sağlanmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun 31.03.1998 tarih ve 98/10859 sayılı kararıyla Çayırhan’da mevcut 

4 ünite termik santral ve 1-2 ünitelere kömür sağlayan 1. sahadaki maden işletmesinin imtiyaz 

hakkı verilen  şirket tarafından işletilmesi görevi verilmiş ve ETKB ile imtiyaz hakkı verilen 

şirket arasında 10.01.1999 tarihinde 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmesi imzalanarak tesislerin fiili 

devri 30.06.2000 tarihinde gerçekleşmiştir. Sözleşmenin süresi 30.06.2020 tarihinde sona 

erecektir. 

Çayırhan I. sahada kömür üretimi imtiyaz sahibi görevli şirket. tarafından işletilen tam 

mekanize yeraltı maden işletme teçhizatı ile üretim yapılan ocaklardan yapılmaktadır.İmtiyaz 

sözleşmesinin fiilen uygulanmaya başlamasından bugüne rezervi biten sahalar,  imtiyaz dışında  

şirkete tahsisi yapılan kömür sahaları kapsamında üretimi planlanan ve devam eden saha 

bölümleri(sektörlerve panolar) aşağıda tablolarda  gösterilmiştir. 

 

Çayırhan-I. Saha Üretim ve Rezerv Bilgileri 
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             2019 yılında J ve H sektörlerinden üretim yapılmış olup, üretim miktarları aşağıda 

verilmektedir. 

Sektörler Üretim Miktarı (ton) 

J 5.143.993 

H 681.047 

Toplam 5.825.040 

 

              2019 yılı sonu itibari ile E, H ve J sektörlerinde yaklaşık 63 milyon ton tüvenan kömür 

rezervi bulunmaktadır.  

Sektörler Kalan Rezerv Miktarı (milyon ton tüvenan) 

E  27  

H 19  

J 17  

Toplam 63 Milyon ton 

 

                             TAHSİS ve ÜRETİM TABLOSU 

İlave tahsis edilen 

saha ve rezervi 

Tahsis edilme nedeni Tahsis edilme tarihi Üretim devam eden 

ve planlanan sektör 

ve pano 

Rezervi Biten 

Sahalar ve 

Sektörler 

J Sahasından  

5.5 milyon ton (1850 

kcal/kg) 

H sahasından yapılan 

üretim ile termik 

santralın tam kapasite 

çalışması 

sağlanamayacağından 

yüksek arınlı 

ekipmanların 

kullanılabileceği bir 

üretim noktasına 

ihtiyaç duyulması. 

19/04/2019 H Sahasında 

HK-01, HG-01 

panolarında 

J Sahasında 

J-07,J-08 

panolarında üretim 

devam etmektedir. 

ED-01 ve HG-02 

panoları üretime 

hazırlanmaktadır. 

B sahası, 

D sahası  

ve 

G-05 panosu 

hariç G 

sahasında 

üretim 

tamamlandı. 

 

2019 yılında ilave tahsis süreci ETKB tarafından EÜAŞ’a gönderilen 11.06.2018 tarih 

ve E.18847 sayılı yazıda, imtiyaz sahibi şirketin 30.05.2018 tarihli ve PARK-A/2018/488 sayılı 
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yazısıyla başlamış özetle; İmtiyaz Sözleşmesi bitim tarihinden sonra elektrik üretiminin 

kesintisiz devam edebilmesi, santrale uygun kalori ve miktarda hazır rezervin bırakılabilmesi 

için 8,5 milyon ton ilave kömürün verilmesinin gerekçeleri ile birlikte talep edildiği belirtilerek 

konunun değerlendirilerek görüşlerin Bakanlıklarına gönderilmesi istenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen yazısında imtiyaz sahibi firma kendisine tahsisli G, D, E ve H 

sahalarında 15,1 milyon ton kömürün üretilemediği, bu durumda J sahasında tahsisi yapılan 5 

milyon tona ilaveten 8,5 milyon ton’luk bir tahsisin daha yapılması gerektiği, aksi takdirde 2019 

yılı başında sahada kömür üretiminin sonlandırılmak zorunda kalınacağı, böylece yüksek arınlı 

ekipmanın çalışacağı saha kalmayacağı ve imtiyaz sözleşmesinin sonlanacağı 30.06.2020 

tarihine kadar santralin 4 ünitesine de kömür üretimi yapılamayacağı hususlarına yer 

verilmiştir.EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 04.04.2019 tarihli ve 43688 sayılı yazısı üzerine ETKB 

tarafından J sahasından 5.5 milyon ton(1850 kcal/kg) Çayırhan H güney sahasında üretim 

faaliyetlerine devam edilmesi, H kuzey sahasında Aralık-2019 tarihinde üretim faaliyetlerine 

başlanması ve İmtiyaz Sözleşmesi sonunda EÜAŞ Genel Müdürlüğüne J sahasından hazırlıkları 

tamamlanmış bir yer altı üretim noktası bırakılması şartlarıyla  ilave rezerv tahsis edilmiştir.  

İmtiyaz sahibi görevli şirket tarafından sunulan J sahası İşletme Projesine göre kuruluşu 

olan işletmeci firma tarafından,J01-J02-J03 panolarında üretim yapılması planlanmış ve 2020 

sonrası için J02 panosunun bir kısmı ile J-04 panosunun hazırlıkları tamamlanmış halde 

bırakılması öngörülmüş ise de gelinen durum itibarıyla planlanan ile gerçekleşen durum 

arasında ciddi farklılıklar ortaya çıkmıştır. Öte yandan, üretimi devam eden diğer sektörlerdeki 

faaliyetler ve süreçler incelendiğinde, işletmeci firma, E Doğu sahasında oluşturduğu 5 adet 

panoda üretimi taban damara göre nispeten daha kolay olan tavan damarda üretimi Ocak-2018 

itibarıyla tamamlamış, ancak eş zamanlı olarak taban damarlarda üretime geçmesi gerekirken, 

faylanmalar nedeniyle göçükte kömür kalacağı ve yangınlara sebep olacağı gerekçesiyle taban 

ayak üretimlerine başlamakta geç kalmış ve sadece E-02 numaralı panoda taban damarı 

üretimine başlayabilmiştir. Firma tarafından E sektöründe E02 taban ayağın bitmesine 

müteakip terk edileceği beyan edilmesi üzerine, EÜAŞ tarafından, Revize Uygulama 

Projesinde yer alan E sahasıyla ilgili hususların incelenmesine devam edildiği ve EÜAŞ’ın 

talimatı olmadan E sahasında üretimin sonlandırılmaması ve üretime devam edilmesi yönünde 

görevli Şirkete yazılı talimat, ETKB’ye de bilgi verilmiş, ancak bu açık talimata rağmen görevli 

şirketin kuruluşu olan işletmeci firma, E sahasında üretim faaliyetlerini sonlandırmış ve ayak 

içindeki kazı ekipmanını sökerek ayak dışına çıkarmıştır. 
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ETKB-MAPEG(Mülga MİGEM) tarafından 01.10.2018 tarih ve E.443456 sayılı 

yazıyla D, E ve G sektörlerinde projesine aykırı durum tespiti nedeniyle üretime yönelik 

faaliyetler durdurulmuştur.Daha sonra, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma 

ve İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü tarafından işletmeci firmaya gönderilen 06.12.2018 tarih 

ve 679 sayılı yazıda, Bakanlık İş Müfettişleri tarafından yapılan denetim sonucu düzenlenen 

27.11.2018 tarihli raporda İR: 23405 ruhsat numaralı sahanın yalnızca yer altı H sektörü 01 

numaralı panosunda kömür üretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde işin durdurulmasının 

uygun olacağının önerildiği, konu kapsamında yapılan Heyet toplantısında “İR: 23405 ruhsat 

numaralı sahanın yalnızca yer altı H sektörü 01 numaralı panosunda kömür üretim faaliyetlerini 

kapsayacak şekilde işin durdurulmasına” oy birliğiyle karar verildiği belirtilerek anılan kararın 

gereğinin yapılması istenmiştir.Raporun gereği yapılarak, D, E ve G sektörlerinde ETKB-

MİGEM tarafından ve bilahare, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş 

Kurumu Ankara İl Müdürlüğü tarafından da H sektörü 01 numaralı panosunda üretime yönelik 

çalışmalar durdurulmuştur. 2019 yılında H sektörü 01 numaralı panoda iş sağlığı güvenliği riski 

ortadan kalktığı için üretim faaliyetlerine tekrar  izin verilmiştir. E sektöründe MAPEG(mülga 

MİGEM)  tarafından tespit edilen eksikler tamamlanmaya çalışılmaktadır.                                

Yukarıdaki açıklanan süreç ile birlikte, işletmeci firmanın, üretimi devam eden sektör 

ve panolarda  taban damarın jeolojik zorluklarını gerekçe göstererek yürüttüğü projesine aykırı 

işletmecilik faaliyetleri incelendiğinde; 

-Tavan ve taban kömür damarının arasında belli bir mesafe (yaklaşık 25 m.) bırakılarak 

her iki damarın da eş zamanlı üretimini içeren ve Çayırhan havzasında mekanize madenciliğin 

ilk olarak uygulandığı zamandan başlayarak kömür damarı kalınlığı ile aradaki taş (arakesme) 

tabakasının kalınlığının uygun olduğu bölgelerde kömür rezervinin büyük oranda üretimini 

başarıyla sağlayan yöntemi uygulamaktan imtina ettiği ve genel olarak imtiyaz sözleşmesinden 

sonra kendi imkanlarıyla temin ettiği her iki damarı da tek kesim aynasında üretebilen yüksek 

profilli ekipmanına uygun kömür rezervi aradığı ve bu bağlamda santralin yakıt ihtiyacının, 

kalori ve miktar olarak karşılanabilmesinin, yüksek profilli (arınlı) ekipmanın çalışması ile 

sağlanabildiğini iddia ettiği, 

 -Yüksek profilli üretim ekipmanına uygun olmayan panolarda, tavan ve taban damarın 

2 ayak halinde eş zamanlı üretimi yerine, öncelikli olarak üretimi nispeten kolay olan tavan 

damarı üretme yolunu seçtiği, ancak bu durumun hem taban kömürünün üretime alınması 

esnasına kadar geçecek zaman içerisinde; taban yollarında ilave tamir tarama ihtiyacı hatta 

arada kömür topuğu bırakılarak yeni taban yolu açılmasını gerektirecek derecede yeni yatırım 
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yapılmasını gerektirdiği, hem de taban yolları arasında bırakılması zorunlu olacak kömür 

topuklarından dolayı rezerv kaybına neden olduğu, ayrıca tavan ve taban kömür damarları 

arasındaki arakesme tabakasında zamana bağlı olarak oluşan bozulmalar ve bunlara bağlı 

dayanım kayıpları ve tüm bunlarla birlikte ayak içerisinde ve tüm nakliye yollarında önemli 

işletmecilik zorlukları oluşturduğu, 

görülmüştür. 

Oysa, madenciliğin doğası gereği üretime alınacak saha ile ilgili eldeki tüm veriler 

değerlendirilerek, santral ihtiyacı kömürün üretimine yönelik her türlü üretim stratejisini 

belirlemek verimli ve sürdürülebilir bir işletmeciliğin gereğidir. Ancak, her ne kadar imtiyaz 

sahasında zorlu jeolojik koşullar olsa da, kömür üretimindeki miktar ve kalite sorunlarının bir 

kısmı da imtiyaz sahibi firmanın yeraltında kullandığı özellikle yüksek arınlı madencilik 

ekipmanının havzanın diğer sektörlerinde başarı ile kullanılmasına rağmen D, G, E ve H 

sektörlerindeki saha jeolojisine uyum sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Envanterdeki 

mevcut madencilik teçhizatına göre kömür sahası bulmaya çalışmak her türlü madencilik 

planlamasına aykırı ve ileriki aşamalarda termik santral ihtiyacı kömürün üretim sürekliliği 

açısından büyük riskler barındıran bir yaklaşımdır. 

Nitekim, işletmeci firma tarafından öncelikle tavan kömürü üretimi yapılan HG 01 

numaralı panoda, kalan taban kömürünün üretimi yapılmak istendiğinde daha önceden tavan 

kömürün üretilmesi için kömür damarı içerisinde sürülen galerinin paraleline 20 metre topuk 

bırakılarak yeni bir galeri sürülmüş ve aynı durum alt taban yolu için de tekrarlandığından, 

toplamda önemli bir kömür rezervi emniyet topuğu olarak bırakılmıştır. Oysa, sahada tavan ve 

taban kömürlerinin koordineli bir şekilde eş zamanlı olarak üretimi yolu seçilseydi hem 

gereksiz yere kömür topuğu bırakılarak rezerv israfına neden olunmaz hem de taban ayakta 

daha olumlu tavan şartlarında çalışmak mümkün olabilirdi. 

Ayrıca imtiyaz sahasındaki E ve H sahalarında, kömür damarlarının arasındaki ara 

kesme tabakasının (taş tabakası) kalınlaşması nedeniyle yüksek tip teçhizatın tabanda kömür 

bırakmadan çalışması da mümkün görülmediğinden H sahası için ilave 1 set alçak tip maden 

teçhizatı temini ile kömür yıkama ve zenginleştirme için lavvar tesisi devreye alması gereklidir. 

Üretim hazırlığı yapmak üzere girilen ancak üretim yapılamadan terk edilen kömür 

rezervlerinin daha sonra üretimi neredeyse imkansız olduğundan, hazırlık çalışmaları ile de 

şartları daha da netleşen rezervlerin mutlaka uygun madencilik yöntem ve ekipmanı 

kullanılması suretiyle üretime alınması, sınırlı kömür rezervlerinin en verimli şekilde üretimi 
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için gerekli görülmektedir. Bu sayede gereksiz şekilde fazladan taş kesilmesi, tabanda kömür 

bırakılması veya panonun bir kısmının üretilemeden terk edilmesi gibi olaylar olmayacağı için 

santral ihtiyacına uygun kalitede kömürün üretimi de yapılmış olacaktır.  

İmtiyaz süresi boyunca Çayırhan Linyit Havzası İmtiyaz Sözleşmesi kapsamındaki yer 

altı ocaklarının kontrol ve denetimi amacıyla EÜAŞ tarafından,aşağıda belirtilen süre ve 

bedellerle danışmanlık hizmetler alınmıştır. Çayırhan Linyit Havzası İmtiyaz Sözleşmesi 

kapsamındaki yer altı ocaklarının kontrol ve denetimi amacıyla EÜAŞ ile 9 Eylül Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi arasında sırasıyla, 

- 12/12/2013 tarihinde KDV hariç 550.000 ton bedelle 2 yıl süreli 

- 01/04/2016 tarihinde KDV hariç 720.000 TL bedelle 27 ay süreli 

- 02/11/2018 tarihinde KDV hariç 800.000 TL bedelle 22 ay süreli protokoller 

imzalanmıştır. 

Son olarak sahadaki kömür rezervinin tam anlamıyla belirlenebilmesi için, hem alt 

damar hem de fleksür güneyi olarak anılan sahada, MTA ile birlikte ilave etüt çalışmaları 

yürütülmüşve yeni sahalar tespit edilmiştir. 

EÜAŞ tarafından Çayırhan 1. Sahada işletilebilir kalan rezervleri tespit etmek, imtiyaz 

süresinin tamamlanmasını müteakip, işletmecilik yapılabilmesi için yeraltı işletme projesi 

hazırlanması işi kapsamında   Rungepincock Minarco Ltd. (Avusturya)-Ardef Maden Makine 

Enerji ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığı tarafından hazırlanan 15.03.2018 tarihli hazırlanan Raporda, 

fleksür güneyi ve alt damar olarak adlandırılan ve toplam 225,4 milyon ton yerinde kömür 

rezervi bulunan alanda, güvenli ve ekonomik olarak sürdürülebilir madenciliğe uygun olmayan 

önemli koşulların ortaya konulduğu görülmüştür. 

Fleksür güneyinde kömür damarlarının yüzeyden 800 metre derinlere kadar inmesi, alt 

damarda ise hem kömür kalorisinin düşük hem de tavan-taban şartlarının güvenli bir madencilik 

için yetersiz olması, sahada yapılacak üretim planlamalarını çok kritik hale getirmekte ve 

özellikle E, H ve J sahalarındaki mevcut kömür rezervlerinin önemini daha da artırmaktadır. 

ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından EÜAŞ’a gönderilen 

27.09.2018 tarih ve 28179 sayılı yazıda özetle; imtiyaz sahibi şirket tarafından ETKB’den 

Çayırhan I. Saha ile ilgili işletmecilik süresinin uzatılmasının talep edildiği ancak bunun uygun 

bulunmadığı, sözleşme süresi sona eren ve işletmeyi devralacak kamu kuruluşu belirleme 

yetkisi Bakanlıklarında olan santrallerden Çayırhan Termik Santralı ve santrala kömür sağlayan 

maden sahalarının, 20.06.2018 tarih ve 1501 sayılı ETKB Müsteşarlık Oluru gereği İmtiyaz 
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Sözleşmesi süresinin bittiği tarih olan 30.06.2020’den sonra EÜAŞ’a devir olacağı 

bildirilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 30.03.2017 tarih ve 13-85 sayılı kararıyla; ETKB’nin 

14.03.2017 tarih ve 579 sayılı Oluru kapsamında özetle; Şirketin imtiyaz süresi sonunda 

EÜAŞ'a hazırlıkları tamamlanmış bir yere ait üretim noktası bırakması şartıyla (J) sahasından 

Görevli Şirketin kömür üretimine başlamasına imkan veren 5 Milyon ton (yerinde ve 2.200 

kcal/kg bazında) kömür üretimini öngören işletme projesinin onaylanmasına, karar verilmiştir. 

Çayırhan I. sahada imtiyaz alanı dışında yer alan J sahası hem ortalama kömür kalori 

değerinin havza geneline göre daha yüksek olması hem de yüzeye çok yakın hatta bazı yerlerde 

mostra (yüzeye vuran kömür damarı) vermesi nedeniyle işletmecilik açısından son derece 

elverişli durumdadır. J sahası işletme projesinde sahada tavan ve taban kömürü bazında 

yaklaşık 37 milyon ton toplam kömür rezervi ve 25 milyon ton işletilebilir rezerv hesaplaması 

yapılmıştır. İmtiyaz sahibi şirket tarafından hazırlanan J sahası İşletme Projesinde, J sahası 

panolarından kömür üretiminin 2019 yılı Şubat ayında başlanacağı planlanmasına rağmen, 

23.10.2017 tarihinde J Doğu 01 panosunda üretim başlamış ve 2019 yılı sonu itibarıyla bu 

sahadan toplam yaklaşık 10 milyon ton tüvenan kömür üretimi yapılmıştır. 2019 yılı sonu 

itibarıyla J sahasından üretilebilir tüvenan kömür miktarı ise sahadan anılan tarihe kadar 

üretilen  yaklaşık 10 milyon ton düşüldüğünde yaklaşık 15 milyon ton civarındadır. 

EÜAŞ tarafından imtiyaz sahibi şirkete gönderilen 03.01.2018 tarih ve E.410 sayılı 

yazıda özetle J sahasından, işletme projesindeki üretim planlamalarının çok üzerinde üretim 

yapıldığına dikkat çekilerek, bu durumun imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği tarih olan 

30.06.2020’ye kadar en fazla 5 milyon ton üretim yapılacak J sahasındaki rezervin hızla 

tükenmesine yol açacağı belirtilmiş ve bu nedenle de kömür üretiminde E, H ve D sahalarına 

öncelik verilmesi istenmiştir. Ancak, Çayırhan kömür havzasında Mart 2019’da yerinde yapılan 

denetim ve inceleme çalışmalarında imtiyaz sahibi şirketin kuruluşu olan işletmeci firmanın 

EÜAŞ’ın tüm yazılı uyarmalarına rağmen J sahasında kendisine tahsisli alanı tüketerek J 05 

panosunun 850. metresine kadar ilerlediği ve devamında  J 06 panosunda ilave tahsis yapılması 

sonucu üretime başladığı tespit edilmiştir. 2019 yılı Nisan ayında tahsis edilen 5.5 milyon ton 

(1850 kcal/kg) rezervin yıl sonu itibari ile yaklaşık 5 milyon tonu üretilmiştir. Geriye kalan 

500.000 ton kömür rezervi J-08 panosunun 51. metresine kadar yapılacak üretim ile 

tamamlanacaktır. Ancak, sahada bir an önce kömür üretimine geçilmesi önem taşısa da, sahanın 

ortalama kömür kalori değerinin 2.646 kcal/kg civarında olduğu ve özellikle sahanın kuzey 

doğu kısımlarında yer yer 3.000 kcal/kg üzerinde bölümler bulunduğu dikkate alındığında, 
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yapılacak üretim planlamalarında bu rezervin mümkün olan en az kayıpla, diğer sahalarla 

dengeli ve üretim programıyla uyumlu bir şekilde üretimi önem taşımaktadır. Bu gerçeğe 

ragmen işletmeci firma 2019 yılı sonu itibariyle toplam üretiminin % 88’ini EÜAŞ J 

sahasından, % 12’sini H sahasından gerçekleştirmiştir. Bu durum, işletmeci firmanın sahanın 

diğer bölümlerinde yaşadığı üretim problemlerini, kömür kalorifik değeri daha yüksek olan J 

sahasına ağırlık vererek dengelemeye çalıştığını göstermektedir. 

Yukarıda değinilen tüm hususların genel bir değerlendirmesi yapıldığında, sahada 

mevcut 2 kömür damarının altında yer alan 3. kömür damarı ve fleksür güneyi olarak 

isimlendirilen alanlarda bulunan rezervlerin işletmecilik açısından sorun yaratabilmesi 

muhtemel jeolojik yapılanmalar (yüksek eğim, olumsuz tavan ve taban koşulları, kırıklanmalar, 

düzensiz kömür kalınlığı, yüksek derinlik vb.) taşıması ve her ne kadar bu jeolojik 

yapılanmaların daha detaylı olarak incelenmesine yönelik çalışılmalar yapılsa da bu sahalardan 

yapılabilecek kömür üretiminde güçlükler yaşanması ve yüksek üretim maliyetleriyle 

karşılaşılması muhtemel görüldüğünden, madencilik faaliyetleri devam eden E, H ve J sahaları 

eldeki en önemli kömür rezervleri olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Çayırhan termik 

santraline kömür sağlayan I. sahadaki kalan rezervin mümkün olan en az kayıpla, diğer 

sahalarla dengeli ve üretim programıyla uyumlu bir şekilde üretimi gelecekte darboğazlarla 

karşılaşılmaması için önem taşımaktadır. 2019 yılı sonu  yılı itibarıyla E, H ve J sahalarındaki 

toplam işletilebilir rezerv 63 milyon ton civarındadır. İmtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 

30/06/2020 tarihi itibari ile Görevli Şirket imtiyaz sözleşmesi gereği hazır kömür rezervi 

bırakmak zorunda olup, bu kapsamda H sahasında 1 adet ve E sahasında 1 adet olmak üzere 

alçak arınlı ekipmanların çalışabileceği 2 adet pano bırakılması gerekmektedir.Ayrıca Görevli 

Şirket’e J sahasından rezerv  tahsis edilmesinin ön koşulu gereği Görevli Şirket İmtiyaz 

sözleşmesi sonunda EÜAŞ’a hazırlıkları tamamlanmış bir yer altı üretim panosu bırakması 

gerekmektedir. 

İmtiyaz Sözleşmesinin ‘Maden hakları ile ilgili yükümlülükler’ başlıklı 11 inci 

maddesinde yer alan şirketin Maden Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

arama,hazırlık ve işletme faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğu hususunu takip etmekle 

görevli ve yetkilidir. Teşekkülün ruhsat hukuku kendisine  ait olan sahaların ve işletme hakkını 

devralacağı santralde görevli şirket tarafından yürütülen her türlü faaliyeti, işletmecilik 

yöntemi,ekipman seçimi ve işletme projesine uygunluk konularında dikkat ve titizlikte takip 

etmesi gereklidir. Zira, Çayırhan Termik Santralinin 150 MW kurulu güçteki 1 ve 2. üniteleri 

1987 yılında ve 160 MW kurulu güçteki 3 ve 4. üniteleri sırasıyla 1998 ve 1999 yıllarında 
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devreye alınmış olup, her ne kadar imtiyaz sözleşmesinin devir alınacağı 2020 yılında 1 ve 2. 

üniteler 33 yıl, 3. ünite 22 yıl ve 4. ünite 21 yıldır devrede kalmış olacak olsa da bu üniteler, 

işletmecilik açısından uygun bakım ve revizyonların yapılması halinde uzun yıllar daha verimli 

hizmet verebilecek durumdadır. Bu nedenle, bu santrallerin kömür ihtiyacı uzun vadede devam 

edecektir.Ancak, santral ünitelerinin mevcut durumunun analizinin yapılarak verimlilik ve 

karlılık amaçlarına ulaşabilmek için bu santrallerin geleceği ile ilgili uzun vadeli planlama 

yapmak da gereklidir. 

Öneri: 

Çayırhan linyit havzasındaki imtiyaz alanında mevcut durum itibarıyla 20 yıl süreli 

İmtiyaz Sözleşmesinin süresinin 30.06.2020 tarihinde sona ereceği dikkate alınarak, İmtiyaz 

Sözleşmesinden sonraki süreçte kömür ve enerji üretiminde enerji üretiminin kesinti 

oluşmaması için gereken hazırlık çalışmalarının imtiyaz sözleşmesi bitiş süreci öncesinde 

tamamlanması, 

- İmtiyaz Sözleşmesi sonrası dönemde uygulanacak maden sahası ve santral işletme 

modellerinin seçimine yönelik tüm süreçlerin tamamlanması yönünde gerekli girişimlerde 

bulunulması, 

-İmtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülen kömür üretim faaliyetlerinde üretim 

kayıpları olmaması için, saha koşullarına uygun madencilik yöntem ve ekipmanı 

kullanılmasının ve  işletmecilik faaliyetlerinin onaylı işletme projesine uygun olarak 

yapılmasının sağlanması, sahadaki rezervin verimli ve dengeli şekilde işletilmesi yönünde 

gerekli tedbirlerin alınması, 

önerilir. 

BULGU 7: EÜAŞ İş Yerlerinde Oluşan İş Kazaları Riskinin Azaltılamaması 

EÜAŞ iş yerlerinde, yıllar içerisinde kaza risklerine yönelik yeterli ve gerekli kişisel ve 

kurumsal tedbirler alınamadığından  iş kazaları  azaltılamamıştır. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu amacı, 1’inci maddesine göre; işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren 

ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.  

Kanunnun 4’ncü maddesinde ise  işverenin genel yükümlülükleri belirlenmiş olup buna göre,  

işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki 
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risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun 

yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 

uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması, işyerinde alınan 

iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve 

uygunsuzlukların giderilmesi gibi tüm işleri yapmak zorundadır. 

İşveren risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, çalışana görev verirken de çalışanın 

sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak durumundadır. Nitekim,17.07.2013 

tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik 

risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini rahatça yapacakları şekilde sağlamak işverenin 

yükümlülükleri arasında sayılmıştır.Bu kapsamda, işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan 

hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını da ortadan kaldırmamaktadır.  

          Kanun ve Yönetmelik, kamu ve özel sektöre ait bütün iş ve işyerlerini, bu işyerlerinin 

işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarını faaliyet 

konularına bakılmaksızın kapsamaktadır.  

EÜAŞ’ın ana faaliyet alanı elektrik enerjisi üretimi olduğu için 6331 sayılı Kanun 

kapsamında, işletmeleri çok tehlikeli sınıfta, merkez teşkilatı ise az tehlikeli sınıfta yer almaktadır. 

          EÜAŞ bünyesinde 2019 yılı iş kazası istatistiklerine göre; kurum personeline ait toplam iş 

kazası sayısı 34’tür. Bunlardan 9 adedi Termik Santrallerde, 16 adedi Doğalgaz Kombine Çevrim 

Santrallerinde, 6 adedi Hidrolik Santrallerde ve 3 adedi de Merkez Teşkilatında meydana gelmiştir. 

2019 yılında EÜAŞ bünyesinde meydana gelen iş kazalarının %26,5’i kişisel hatalar ve 

yetersizlikler nedeniyle meydana gelmiş olup, bu oran 2018 yılında %78,3’tür.Bu kazalar nedeniyle 

oluşan ortalama iş günü kayıpları incelendiğinde 1-10 gün arasında işgünü kaybı %94,1 dir. Bu oran 

2018 de %91,6 dır.Doğrudan ve dolaylı maliyetler dikkate alınarak yapılan hesaplamada 2019 yılında 

oluşan iş kazaları neticesinde EÜAŞ 5.704.764,00-TL kayba uğramıştır.  

Bu nedenle, EÜAŞ bünyesinde meydana gelen iş kazalarında en yüksek paya sahip kişisel 

hatalar ve yetersizliklerden kaynaklanan kaza risklerinin azaltılmasına yönelik hem kişisel hem de 

kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlayıcı işveren kontrollerinin düzenli yapılması gerekmektedir.     

Öneri: 
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EÜAŞ bünyesinde meydana gelen iş kazalarında en yüksek paya sahip, kişisel hatalar 

ve yetersizliklerden kaynaklanan kazalar yanında, iş kazaları neticesinde oluşan ilave maliyet 

kaynaklı maddi kayıpların da önlenebilmesini teminen,  personele iş güvenliği ilgili verilen 

eğitimle çalışma ortamında oluşacak risklere karşı personelin farkındalık düzeyinin artırılması 

gerekmektedir. Risklerin azaltılması için, işveren tarafı kontrollerinin sürekli ve düzenli 

yapılması önerilir. 

BULGU 8: Yurtdışında Faaliyet Göstermek Amacıyla Kurulan Şirket 

Personelinin Teşekkülde KİT Personel Mevzuatına Aykırı Olarak İstihdam Edilmesi 

Sermayesi EÜAŞ’a ait  serbest ticaret esaslarına göre faaliyet gösteren ve ayrı bir tüzel 

kişiliği bulunan EÜAS İnternational ICC şirketi çalışanları, 399 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında KHK hükümlerine aykırı olarak 

EÜAŞ’ da istihdam edilmiştir. 

EÜAŞ, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

esaslarına göre kurulup faaliyetlerini yürütmektedir. Teşekkül personeli ise 399 sayılı Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında KHK hükümlerine göre 

istihdam edilmektedir. 

399 sayılı KHK’nın “istihdam şekilleri” başlıklı 3’ncü maddesinde teşebbüs ve bağlı 

ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütüleceği 

belirtilerek, çalışanların hangi usullerde istihdam edilecekleri açıklanmıştır. Devam eden 

maddelerde ise işe alınacakların nitelikleri, atama yöntemleri  gibi usuller açıklanmış olup ilk 

defa atanacaklara ilişkin sınav şartı getirilmiştir.Açıklanan usullere uyulmadan, EÜAŞ ın 

sermayesinin tamamına sahip olduğu şirketin personelinin teşekkül bünyesindeki asli ve sürekli 

faaliyetlerde istihdam edildiği görülmüştür. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 16.10.2014 tarih 44-283 sayılı kararı ile EÜAŞ’ın 

Hollanda’da 10 milyon ABD Doları sermayeli bir şirket kurması, 12.12.2014 tarih ve 54/338 

sayılı kararı ile de söz konusu şirketin Hollanda yerine Jersey Kanal Adalarında kurulması 

onaylanmış ve yurtdışı şirket kurulmasına ilişkin işlemlerin ikmali için Genel Müdürlüğe yetki 

verilmiştir. 

Bunun sonucunda da 06.10.2015 tarihinde Jersey’de EUAS International ICC Şirketi ve 

alt şirket olan SINOP Energy IC Şirketi kurulmuş, her iki şirketin kuruluş sertifikaları aracı 
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kuruluş Hawksford tarafından EÜAŞ’a gönderilmiştir. Her iki şirketin ana sözleşmeleri 

10.12.2015 tarihinde gönderilmiştir. EÜAŞ Yönetim Kurulunun 09.05.2016 tarih ve 23/121 

sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yapılmıştır.EUAS International ICC 

firmasının Ankara’da kurulan şubesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.08.2016 tarih ve 9148 

sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 30.03.2017 tarih ve 13/71 sayılı Kararı ile EÜAŞ Nükleer 

Santraller Daire Başkanlığı kapatılarak “Nükleer Santraller Koordinasyon Müdürlüğü” adı 

altında yeniden yapılandırılarak Özelleştirme ve Santrallar Takip Daire Başkanlığına 

bağlanması kararlaştırılmıştır. 

EÜAŞ Nükleer Santrallar Daire Başkanlığı’nda çalışan yaklaşık 21 personel, kendi 

kurumlarından ücretsiz izne ayrılarak, bu süre zarfında, 657 sayılı Kanunun 77 nci ve 399 sayılı 

KHK’nin 36 ncı maddesi gereğince 2 yıllık süre ile ICC Ankara Şubesinde çalışmaya 

başlamışlardır. Nisan-2019 ayında süresi dolan 11 personel EÜAŞ’a geri dönmüş olup 10 

personelin çalşma süresi 1 yıl uzatılmıştır. 

399 sayılı KHK nın 36 ncı maddesine göre Teşebbüsler,  yurt dışında kurdukları veya 

iş-tirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri 

çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler.  657 sayılı Kanunun 

77 nci maddesi hükmüne göre ise, Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası 

kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her 

üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin 

resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile EUAS İnternational ICC Genel Müdürlüğü arasında 

03.04.2017 tarihinde imzalanan Protokol ile ICC personelinin, EÜAŞ Merkez ve taşra 

birimlerinde görevleriyle ilgili alanlarda tecrübe kazanmaları amacıyla geçici olarak istihdam 

edilmesi kabul edilmiştir. 

ICC Ankara Şubesinin faaliyete geçmesinden sonra ICC kadrosunda olup ETKB ve 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çeşitli ünvanlarda çok sayıda personelin çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Bu  kapsamda çeşitli görev ve unvanlarda EÜAŞ ta çalışan sayısı 31.12.2019 tarihi itibari ile 

10 kişidir. 

399 Sayılı KHK’nin “Atama” başlıklı 5 inci maddesinde; “Teşebbüs Genel Müdürü ve 

Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılır. 
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1 sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara Yönetim Kurulu Kararı ile atama yapılır.” 

denilmektedir. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca atama yapılması gereken Teşekkül müşavir 

kadrolarında,  kadrosu ICC’de olan personelin müşavir unvanıyla  istihdam edilmesi 399 sayılı 

KHK hükümlerine aykırı bir uygulamadır. 

Yukarıda yer verilen hükümlerin dışında EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 

işyerlerinde danışmanlık hizmet alımı şeklinde nitelikli personel istihdamı ise ancak, ihale 

mevzuatı çerçevesinde mümkün olmaktadır. 

 EUAS International ICC sermayesi 50 Milyon $ olup (31.12.2019 tarihi itibariyle TL 

karşılığı  263.045.000 TL dir.) tamamı EÜAŞ tarafından taahhüt edilmiştir. 31.12.2019 tarihi 

itibariyle EUAS International ICC şirketinin toplam ödenen sermaye tutarı ise     223.578.190   

TL ( 41.843.066  $)  dir. 

Şirkete taahhüt edilen sermayeye karşılık 24.02.2020 tarihine kadar yapılan ödemeler 

aşağıda gösterilmiştir. 

 

EUAS INTERNATIONAL ICC'YE 

EÜAŞ SERMAYE TAAHHÜDÜ  KARŞILIĞI 

YAPILAN ÖDEME TABLOSU (24.02.2020 itibariyle) 

EUAS ICC 
toplam 
sermaye 
($) 

ÖDEMENİN 
YAPILDIĞI YIL 

EÜAŞ'ca yapılan ödeme 
($) 

EÜAŞ'ca 
yapılan ödeme 
(TL) 

Taahhüt 
karşılığı kalan 
($) 

Taahhüt 
karşılığı kalan 
(TL) 

50.000.000 2016 yılı 282.841,21 839.096,49 49.717.158,79 174.964.625,21 

2017 yılı 8.907.158,79 32.241.593,92 40.810.000,00 153.931.239,00 

2018 yılı 24.990.567,77 107.920.953,29 15.819.432,23 83.224.451,02 

2019 yılı 7.662.498,59 43.757.641,82 8.156.933,64 39.466.809,20 

2020 yılı 
(24.02.2020 
itibariyle) 

1.650.000,00 9.946.950,00 6.506.933,64 29.519.859,20 

TOPLAM 

ÖDENEN  

43.493.066,36 194.706.235,52 
  

 

 

Şirketin kurulmasından itibaren geçen 4 yıllık sürede, araştırma çalışmaları dışında bir 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 102 
 

faaliyeti olmamış olup, daha çok ETK Bakanlığı ve EÜAŞ’a personel sağlayan bir kurum 

durumuna gelmiştir.Hizmetine ihtiyaç duyulan nitelikli uzman personelin öncelikle teşekkül iç 

kaynaklarından, yetişmiş personel arasından karşılanması esastır. İç kaynaklardan 

karşılanamayan uzman personel asli ve sürekli faaliyetler dışında istihdam edilmek kaydıyla, 

4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla dışardan karşılanabilmektedir. 

Teşebbüsün 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına göre uygulayacağı 

strateji ve yöntemlerin belirlenmesine dair 186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki 

kararın 'Sorumluluk’ başlıklı 28 inci maddesinde kamu teşebbüslerinin ilgili mevzuat  ve bu 

kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden, kamu teşebbüsleri tarafından 

iletilen taleplerin mevzuata ve teşebbüsün ana statüsüne uygunluğundan yönetim kurulunun 

sorumlu olduğu vurgulanmıştır. 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, ICC şirketi ile istihdam sözleşmesi olup, EÜAŞ 

bünyesinde hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan personelin, 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine uygun olarak işe alınması ve niteliğine uygun kadrolarda istihdam 

edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Yurtdışında faaliyet göstermek amacıyla kurulan şirketin yurtiçindeki işlerinde istihdam 

edilmek üzere işe alınan şirket personelinin, EÜAŞ bünyesindeki asli ve sürekli işlerde istihdam 

edilmemesi, personeli hizmetine ihtiyaç duyuluyorsa, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine uygun olarak işe alınması ve istihdamı önerilir. 

BULGU 9: Sözleşmenin Feshedilerek İşin Tasfiyesi Edilmesi Sonucunda Yüklenici 

Firmanın Eksik Yaptığı İşlerden Kaynaklanan EÜAŞ Alacaklarının Tahsil Edilmemesi 

     Kangal Kömür Sahasından Kömür Üretimi ve Kangal Termik Santraline Teslimi işi için 

EÜAŞ ile Yüklenici firma arasındaki yönelik sözleşmenin tasfiyesi sonucunda yüklenici 

firmanın eksik yaptığı işler nedeniyle kurumun alacağı doğmuş olmasına rağmen bu alacak 

tahsil edilmemiştir.  

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kangal Termik Santralinin varlık satışı ve 

santral ihtiyacı kömürün üretildiği maden sahalarının ise işletme hakkının verilmesi yöntemi ile 

özelleştirilmesine dair 17.01.2013 tarihinde yapılan  ihale sonuçlanmış, ihale ile ilgili 

25.04.2013 tarih ve 2013/62 sayılı ÖYK onay kararı 26.04.2013 tarih ve 28629 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmış olup, 14.08.2013 tarihinde Kangal Termik Santralinin varlık satışı, 
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maden sahalarının ise işletme hakkı verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi ile ilgili işlemler 

tamamlanmıştır. 

Ancak, havzada önceki yıllarda yüklenici olarak çalışan firma ile EÜAŞ arasında süren 

ve dava süreci devam eden ihtilaflar bulunmakta olup, bunlara özetle aşağıda yer verilmektedir. 

EÜAŞ ile Yüklenici firma arasında 07.06.2012 tarihinde Kangal kömür sahasından 

1.200+100 kcal/kg bazında 1 yıl süre ile toplam 6 milyon ton kömür üretimi ve Kangal Termik 

Santraline Teslimi işine yönelik sözleşme imzalanmış olup, yükleniciye verilen süre 

uzatımlarıyla sözleşmenin bitiş tarihi 23.10.2013 olmuştur. 

Özelleştirme süreci neticesinde, yüklenici  firma EÜAŞ’a muhatap 29.05.2013 tarih ve 

08 sayılı yazısı ile İdari Şartnamenin 48 inci maddesinin, “özelleştirme ve işletme hakkının 

devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde sözleşme kendiliğinden sona erecektir” 

hükmü gereğince sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmiştir. 

Bu gelişme üzerine, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 17.06.2013 tarih ve 17-167 sayılı kararı 

ileYüklenici. ile 07.06.2012 tarihinde imzalanan “EÜAŞ Sivas-Kangal Kömür Ocağının 

İşletilmesi ve 6.000.000 ton kömürün Üretilerek Kangal Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne 

Teslimi işi” Sözleşmesinin 36.3. maddesinde; “EÜAŞ Sivas-Kangal Kömür Ocağı ve Kangal 

Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün özelleştirme ve işletme hakkının devrine ilişkin bir 

durumun ortaya çıkması halinde ihale sonucunda imzalanacak sözleşme kendiliğinden sona 

erecektir. Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda Yüklenici kesin teminat dışında 

kar mahrumiyeti ve benzeri her hangi bir istekte bulunamaz.” hükmü ve yüklenicinin 

29.05.2013 tarih ve 08 sayılı yazısı ile sözleşmenin 5 gün içerisinde sona erdirilmesi talebinden 

hareketle, santral stok sahasında ve ara stokta bulunan kömür miktarlarının da dikkate alınarak 

resmi devir işlemi gerçekleşinceye kadar Kangal Termik Santralının kömürsüz kalmamasını 

sağlamak suretiyle sözleşmenin hangi tarihte sonlandırılacağı ve sözleşmenin sona erdirilmesi 

halinde bununla ilgili iş ve işlemlerin yapılması hususlarında Genel Müdürlük yetkili 

kılınmıştır. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 02.07.2013 tarihli talimatı ile 07.06.2012 tarihinde EÜAŞ 

ile yüklenici firma ile arasında imzalanan Kangal kömür sahasından 1.200+100 kcal/kg bazında 

1 yıl süre ile toplam 6 milyon ton kömür üretimine yönelik sözleşme kapsamındaki işin 

03.07.2013 tarihi itibarı ile tasfiye edilmesine karar verilmiş ve EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 

04.07.2013 tarih ve 70 sayılı oluru ile tasfiye komisyonu oluşturulmuştur. 

Tasfiye kararı alınmadan öncekisüreçte, Sayıştay Raporlarında; Kangal kömür 
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sahasında güvenli madencilik için gerekli olan etkin ve verimli bir susuzlaştırma faaliyetinin 

yürütülmediği, madencilik faaliyetleri durdurulan bölgede uyarıcı ikaz ve levhaların 

yerleştirilmediği ve üretim yapılan bölgelerde sahanın yeniden düzenlenerek ağaçlandırılması 

gibi işlemleri yapmadığı, hususları EÜAŞ a ihtaren bildirilmiştir. 

Tespiti yapılan bu eksiklikler, Kangal kömür sahasındaki madencilik faaliyetlerinin 

güvenli olarak sürdürülmesini aksatabilecek önemli riskler yaratabilecek niteliktedir. Nitekim, 

sahada 23.04.2013 tarihinde meydana gelen şev kaymasında yapılan tespitlere göre 350 m3 

malzeme kayarak 1 kamyon ve 1 ekskavatör toprak altında kalmıştır. 

Yüklenici firma üretime geçtiği Ekim 2012 tarihinden itibaren Haziran 2013 tarihine 

kadar EÜAŞ’a 3,6 milyon ton kömür teslimatı yapmış olup, bunun 221,3 bin tonluk kısmına 

1.000 kcal/kg değerinin altında olduğundan EÜAŞ tarafından ret edilerek ödeme yapılmamıştır. 

Oluşturulan tasfiye komisyonu çalışmalarını 08.07.2015 tarihinde nihai hale getirmiş ve 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 11.08.2015 tarih ve 27-207 sayılı kararı ile; 

-07.06.2012 tarihinde imzalanan; “Sivas-Kangal Kömür Ocağının İşletilmesi ve 

6.000.000 ton kömürün üretilerek Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne teslimi işi” ne 

ait sözleşmenin tasfiye edilmesi konusunda: 08.07.2015 tarihli “İkinci Ek Tasfiye Komisyon 

Raporu”nda yer alan tespitler kapsamında yüklenici firmaya ara stokta ve sahada üzeri açık 

vaziyette bulunan kömürler için ödeme yapılmamasına, 

-KDV hariç olarak, yüklenicinin projesinde öngördüğü ve taahhüt ettiği ancak, 

sözleşme süresince yapmadığı 1.492.992 m3 suyun atılması için bir yıllık işletme ve bakım 

gideri 281.187,35 TL (işçilik, kuyu açma- teçhiz maliyeti vs. hariç) susuzlandırma maliyeti ile 

doğaya yeniden kazandırma ağaçlandırma kapsamında ifa edilmeyen işlerle ilgili 159.614,60 

TL olmak üzere, 

toplam 440.801,95 TL’nin yüklenici firmadan tahsil edilmesine ve bu hususlarda 

gerekli işlemlerin Genel Müdürlük tarafından ikmaline karar verilmiştir. 

Bu kararın gereklerinin yerine getirilmesini teminen, yüklenici firmanın mevcut 

3.038.400 TL’lik kesin teminat mektubundan, EÜAŞ’ın alacağı KDV Dahil 520.146,3 TL’nin 

tahsili amacıyla gerekli iş ve işlemler başlatılmış, ancak yüklenici firma EÜAŞ’a tasfiye ile 

ilgili itirazlarını içeren 08.10.2015 tarih ve 30692 sayılı noter onaylı ihtarname göndermiştir. 

Konu ile ilgili olarak EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından "...Firmanın kendisine 

haksızlık yapıldığı yönündeki görüşlerini noter kanalıyla ihtarname çekerek duyurmuş ve 
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konuyu yeniden değerlendirme talebinde bulunmuştur. Bu nedenle, konunun incelenip 

nihayetlenene kadar elimizde bulunan teminat mektubunun nakde çevrilme işlemini 

durdurarak, konunun tarafımızca nihai hale geldikten sonra gerekmesi halinde nakde çevrilme 

işleminin başlatılması hususunda gereğini rica ederim." şeklinde derkenar talimat verilerek 

teminat mektubunun nakde çevrilme işlemi durdurulmuştur. 

Bilahare, yüklenici firma tarafından EÜAŞ aleyhine, Şirketlerinin EÜAŞ’a borcunun 

bulunmadığı ve eksik ödenen iş bedeli ile haksız düzenlendiğini iddia ettiği cezaların iadesi 

talepleri ile Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesine 2015/738E sayılı dosya ile fazlaya ilişkin 

hakları saklı kalmak kaydıyla 41 bin TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Dava dilekçesinde 

ayrıca, firmanın teminat mektubunun nakde çevrilmesine ilişkin EÜAŞ tarafından yazılacak bir 

yazının dava sonuçlanıncaya kadar hüküm doğurmaması hakkında tedbir kararı verilmesi de 

talep edilmiştir. Dava süreci devam etmektedir. 

01.06.2016 tarihli EÜAŞ Genel Müdürlük oluruyla da; 3.038.400 TL Kesin Teminat 

Mektubunun iade edilmiş ve buna mukabil 08.07.2015 tarihli “İkinci Ek Tasfiye Komisyon 

Raporu”na göre istihsal edilen 11.08.2015 tarih ve 27-207 nolu Yönetim Kurulu Kararına 

istinaden toplam KDV hariç 440.801,95 TL borcuna karşılık olarak yüklenici firmadan 500.000 

TL tutarında yeni teminat mektubu alınmıştır. 

Gelinen durum itibarıyla, yüklenici firmadan anılan iş ile ilgili olarak Halk Bankası 

Başkent Kurumsal Şubesi tarafından düzenlenmiş, 0453MW013962-A 1046091 seri nolu ve 

31.05.2017 tarihine kadar geçerli 500 bin TL’lik kesin teminat mektubu alınmış ve bu teminat 

mektubunun vadesi önce 31.05.2018’e ve 31.05.2019’a, son olarak da 29.05.2020 tarihine 

kadar uzatılmıştır.  

Diğer yandan, yukarıda anılan işten farklı olarak yüklenici firma tarafından, EÜAŞ ile 

imzaladıkları Kangal sahasından santral ihtiyacı kömürün üretimine yönelik 14.03.2011 

tarihinde imzaladıkları diğer sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle uğradıklarını 

iddia ettikleri zararın tazmini için de EÜAŞ aleyhine Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesinde 

2014/290E sayı ile 2,7 milyon TL tutarlı bir alacak davası açılmıştır. Davada yargı süreci devam 

etmektedir. 

Gelinen son durum itibarıyla, EÜAŞ’ın yüklenici firmadan olan alacak tutarı EÜAŞ 

Yönetim Kurulunun 11.08.2015 tarih ve 27-207 sayılı kararı ile netleşmiş olup, yüklenici 

tarafından EÜAŞ aleyhine açılan dava süreçleri de aradan geçen 4 yılda hala devam 

etmektedir.Buna mukabil, bu süreçte EÜAŞ tarafından kurum alacağının tahsiline yönelik bir 
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dava da açılmamış olup, sadece 500 bin TL tutarındaki yüklenici firma teminat mektubunun 

tarih açısından temditleri yapılmış ancak tutar olarak güncellenmemiştir. 

Hukuken EÜAŞ alacaklarının yüklenicinin açtığı davaların sonuçlanmasını beklemek 

yerine, zaman aşımı hususu da dikkate alındığında ayrı dava konusu kapsamında, tasfiye 

komisyonu kararında tespit edilen alacakların, bilirkişi raporuyla ve  mahkeme kararıyla hüküm 

altına alınıp tahsilinin sağlanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 11.08.2015 tarih ve 27-207 sayılı kararı ile 07.06.2012 

tarihinde imzalanan; “Sivas-Kangal Kömür Ocağının İşletilmesi ve 6.000.000 ton kömürün 

üretilerek Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne teslimi işi” ne ait sözleşmenin tasfiye 

edilmesi sürecinde, işin yüklenicisi YSE Yapı San. A.Ş.’den tahsil edilmesine karar verilen ve 

karar tarihinde KDV hariç 440,8 bin TL olan EÜAŞ alacağının firmadan cari değeriyle tahsiline 

yönelik işlemlerin yapılması önerilir. 

BULGU 10: Sözleşmesinin Feshedilmiş Olmasına Rağmen, Yüklenici Firma 

Lehine Açılan Akreditif Hesabının Kapatılmayarak Komisyon Ücretinin Ödenmeye 

Devam Edilmesi 

Toplam 8 üniteden oluşan Keban Hidroelektrik Santralinin Rehabilitasyon işi için 

yüklenici firma  ile 63, 9 milyon bedelle sözleşme imzalanarak, firma lehine Hindistan'da 

yerleşik bulunan banka nezdinde akreditif hesabı açılmış, ancak sözleşme feshedildiği halde 

akreditif hesabı kapatılmamış, açılan hesap nedeniyle gereksiz yere komisyon ücreti 

ödenmesine devam edilmiştir. 

          233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’ nın  “ Kapsam ve Amaç” başlıklı 

1’nci maddesi hükmüne göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ekonominin gereklerine ve 

kurallarına  uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.  

Aynı KHK’nın 9’ncu maddesine göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasların ve işletme 

politikalarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun,  13’ncü maddesine göre de teşebbüs sermayesi 

ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını 

sağlamak Genel Müdürün, görevleri arasında yer almaktadır. 

         11.08.2014 tarihinde yapılan Keban HES'in 8 Ünitesinin Rehabilitasyonu işinin ihalesi 

kapsamında,  EÜAŞ Yönetim Kurulunun 20.01.2015 tarih ve 4-21 sayılı kararı ile “Keban HES 

Rehabilitasyonu işinin toplam 63,9 milyon Avro bedelle Hindistan'da yerleşik  bir firmaya 
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sipariş edilmesine karar verilmiş olup, anılan firma ile 21.04.2015 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır.İşin tamamlanma süresi, işe başlama tarihinden itibaren 2.552 gün olarak 

belirlenmiştir. 

21.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılan Keban HES Rehabilitasyonu sözleşmesi 

kapsamındaki işlerle ilgili olarak; 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünce firma lehine, yine Hindistan'da yerleşik bir banka 

nezdinde; 

-07.03.2016 tarihinde 09.03.2023 vadeli son yükleme tarihi 08.02.2023 tarihi olan 

48.482.725 €(Avro) olan malzeme ödemelerinde kullanılmak üzere “Teyitsiz, Dönülemez, 

Devredilemez” ithalat akreditifi, 

-07.03.2016 tarihinde 09.03.2023 vadeli 4.433.863,37 (Avro) € olan hizmet 

ödemelerinde kullanılmak üzere “Teyitsiz, Dönülemez, Devredilemez” ithalat akreditifi 

açılmıştır. 

Ancak işyeri tesliminden sonra yüklenici firmanın hazırlaması gereken bilgi ve belgeler 

süresi içerisinde EÜAŞ’a teslim edilmemiştir.  

Bilahare, EÜAŞ tarafından firmaya gönderilen 13.12.2016 tarih ve E.59145 sayılı 

yazıyla, “Keban Hidroelektrik Santralı’nın 8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu” hizmet alımı 

işi için  (KDV hariç) 63,9 milyon Avro bedel üzerinden 21.04.2015 tarihinde sözleşme 

imzalandığı, işin süresinin, akreditif tesis tarihinden (07.03.2016) itibaren 2.552 takvim günü 

olduğu, akreditif açıldıktan sonra sözleşme ve teknik şartname gereği bazı süreli dokümanların 

verilmesi gerektiği, ancak bugüne kadar resmi olarak iş programı ve süreli olarak sunulması 

gereken diğer dokümanların sunulmadığı belirtilerek, Sözleşme kapsamında bulunan süreli 

belgelerin 26.12.2016 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir. 

Ancak, istenen belgeler yüklenici tarafından EÜAŞ’a sunulmamıştır. 

EÜAŞ, firmaya gönderdiği 10.02.2017 tarih ve 7985 sayılı yazıyla da ikinci kez 

sözleşme kapsamında süreli olarak sunulması gereken belgelerin yazının tebliğ tarihinden 

itibaren 10 gün içerisinde eksiksiz ve tam olarak gönderilmesini ihtaren bildirilmiş, ancak 

20.02.2017 tarihi mesai bitimine kadar firma, istenilen belgeleri EÜAŞ’a sunmamış ve herhangi 

bir resmi cevap da vermemiştir. 

 

Firmaya yapılan ihtara rağmen, firmanın bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün 

içerisinde sözleşme kapsamında süreli olarak sunması gereken belgeleri eksiksiz ve tam olarak 

EÜAŞ’a sunmaması, firmanın taahhüdünü sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesi 

anlamına geldiği, bu durum karşısında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. ve 
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22. Maddeleri ile sözleşmenin 16.3. ve 26.1. Maddelerinin uygulanarak sözleşmenin EÜAŞ 

tarafından fesih kararı alınması, firmanın kesin ve varsa ek kesin teminatının gelir 

kaydedilmesi, ayrıca Kanunun 22. Maddesinde belirtilen düzenlemelerin gelir kaydedilen 

teminatlara uygulanması hususunda gereğinin yapılması gündeme gelmiştir. 

 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 27.02.2017 tarih ve 9-43 sayılı kararıyla,  firma ile 

21.04.2015 tarihinde 63,9 milyon Avro bedelle imzalanan ve 07.03.2016 tarihinde tesis edilen 

malzeme ve hizmet akreditiflerine müteakip yürürlüğe giren Keban Hidroelektrik Santralı’nın 

8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu işine ait Sözleşmede yer alan hükümlere göre, Firmaya 

10.02.2017 tarih ve 7985 sayılı yazıyla yapılan ihtara rağmen, firmanın bu yazının tebliğ 

tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme kapsamında süreli olarak sunması gereken 

belgeleri eksiksiz ve tam olarak sunmadığı gerekçesiyle ve Hukuk Müşavirliğinin görüşleri 

doğrultusunda bahse konu Sözleşmenin feshedilmesi hususunda gerekli işlemlerin Genel 

Müdürlükçe ikmaline, karar verilmiştir. 

Yüklenici firmaya da, sözleşmenin 16.3 ve 26.1.a. maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’nun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20. maddesinin (a) 

bendine istinaden Keban Hidroelektrik Santralı’nın 8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu işine 

ait sözleşmenin feshedildiği bildirilmiştir. 

09.03.2017 tarihinde alınan teminat mektuplarının nakde dönüştürülmesi için teminat 

mektubunu veren muhabir bankanın şubesine müracaat edilmesi üzerine; 21.03.2017 tarihinde 

01.07.2024 vadeli teminat mektubu nakde çevrilerek 3.033.139,19 (Avro) €  EÜAŞ'ın 

gösterdiği Banka Şubesi’ndeki hesabına havale edilmiştir.  

EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi’ne yazdığı 07.03.2017 

tarih ve 20702 sayılı, 28.03.2017 tarih ve 26530 sayılı yazılarda; Keban Hidroelektrik 

Santralı’nın 8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu işleri kapsamında EÜAŞ ile  firma arasında 

imzalanan sözleşme gereğince ve 07.03.2016 tarihinde tesis edilen malzeme ve hizmet  

akredetiflerine müteakip  21.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu işlere ait 

sözleşmenin EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 27.02.2017 tarih ve 9/43 sayılı kararı ile feshedildiği 

bildirilerek, fesih nedeniyle risk çıkışlarının yapılarak dosyalarının kapatılması ve durumun 

lehtara bildirilerek neticeden ivedilikle Kuruluşa bilgi verilmesi talep edilmiştir.  

Türkiye Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi’nin EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne yazdığı 

29.03.2017 tarih ve 537 sayılı yazıda; “…Bankamız Dış Operasyon Müdürlüğünden konu ile 

ilgili bilgi talep edilmiş olup, lehtar bankaya akreditiflerin iptaline onay vermesi için SWIFT 

mesajının gönderildiği, ancak cevabi herhangi bir mesajın ulaşmadığı, yazımız tarihi itibariyle 
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mesajın tekrarlanacağı, lehtar onay vermedikçe akreditifin iptalinin mümkün olmayacağı 

bildirilmiştir.” Denilmiştir. 

Bu tarihten itibaren 16.10.2019 tarihine kadar konu ile ilgili bir gelişme olmamıştır. 

Vakıfbank Kızılay şubesi ile lehdar firmaya, mal ve hizmet akreditifi açılması  için yapılan 

Akredidif anlaşması gereği üçer aylık dönemler halinde ödenen komisyonlar Teşekküle her 

hangi yazılı bir bildirimde bulunmadan şube ile telefonla irtibata geçilerek hesaptan 

çekilmektedir.Yılda dört dönem halinde ödenen akreditif komisyonları, 2019 yılı içerisinde üç 

dönem %,005 olarak tahsil edilmiştir. Akredidifin iptali yönünde yazılan yazılara rağmen 

%,005 olarak alınan Komisyon tutarı, ilgili banka şubesince  09.12.2019 tarihinde  %,002 olarak 

tahsil edilmiştir. Akreditifin açıldığı bugünden 31.12.2019 tarihine kadar konusu kalmayan 

akreditifler için toplam 1.069.576,66 € karşılığı 5.233.181,97 TL akreditif komisyonu ödenmiş 

olup akreditifler kapanmaz ise vade sonu olan 2023 yılına kadar EÜAŞ geriye kalan 

51.847.011,71 € karşılığı komisyonu ödemek zorunda kalacaktır. 

 

Uluslararası Dış Ticaret Rejimine göre “Gayri-Kabili Rücu (Cayılamaz) Akreditif" in 

temel özelliği; satıcıya güvence getirmesi olup, Akreditifin tüm tarafların onayı olmadan, 

süresinden önce geri alınması, bozulması, iptali mümkün değildir. 

Bu nedenle; taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın EÜAŞ’a verdiği Dövizi Natık 

Teminat Mektubunun tek taraflı olarak tazmin ettirilmesine rağmen; adı geçen firma lehine 

açılan 09.03.2023 vadeli malzeme ve hizmet bedeli akreditifinin vadesinden önce 

sonlandırılması ancak Akreditifin tüm tarafların onay vermesi durumunda mümkün olacaktır. 

Bu mümkün olmaz ise vade sonuna kadar EÜAŞ akreditif komisyonunu ödemek zorunda 

kalacaktır. Ayrıca karşı dava açılırsa, dava sonucuna da katlanmak zorunda kalacaktır. Bu 

nedenle en kısa sürede EÜAŞ’ın firma ile karşılıklı görüşmeler yaparak sorunun çözüme 

kavuşturulması gerekmektedir. 

Öneri: 

Keban HES rehabilitasyon işleri sözleşmesi feshedilmesine rağmen; yüklenici Bharat 

Heavy Electrical Limited firması lehine açılan teyitsiz, dönülemez, devredilemez şartlı ve teyitli 

ithalat akreditifi için Hindistanda yerleşik bankaya ödenen komisyonların  Türkiye Vakıflar 

Bankası nezdinde girişimde bulunarak durdurulması akreditifin kapatıldığı anlamına 

gelmemektedir.Uluslararası dış ticaret mevzuatı gereği akreditifin kapatılması için sözleşmenin 

karşı tarafının onay vermesi gerekmektedir. Sözleşmenin karşı tarafındaki şiirketin 

Türkiye'deki temsilcileri nezdinde yapılan girişimlerden bir sonuç alınamadığından, Dışişleri 

Bakanlığı aracılığıyla Hindistan Hükümeti nezdinde   girişimde bulunulması önerilir. 
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BULGU 11: EÜAŞ'ın Özelleştirilen İşletmelerinin Devredilmesinden Sonra Atıl 

Durumda Kalan Lojman ve Sosyal Tesislerin Teşebbüse  Külfet Getirmesi 

 EÜAŞ bünyesinde bulunan işletmelerin ve Santral tesislerinin özelleştirilmesine 

rağmen işletmelerde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlar kurum mülkiyetinde kalmaktadır.  

Özelleştirmeyle beraber devredilmeyen lojmanların ve sosyal tesisilerin giderleri kuruluşça 

karşılanmaya devam edilmekte, hatta o yerlerde lojman ve sosyal tesisilerin işletilmesi için ilgili 

bir birim oluşturulmakta bu durum da bütçeye önemli bir mali yük getirmektedir. 

Kuruluş merkez teşkilatında ve işletme müdürlüklerinde, santrallaerinde sosyal tesisler 

ve lojmanlar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı özelleştirilen veya devredilen işletmelerden 

kalmaktadır. 

         233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’ nın  “ Kapsam ve Amaç” başlıklı 

1'nci maddesi hükmüne göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ekonominin gereklerine ve 

kurallarına   uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.  

Aynı KHK'nın  9'ncu maddesine göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasların ve işletme 

politikalarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun, 13 ncü maddesine göre de teşebbüs sermayesi 

ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını 

sağlamak Genel Müdürün görevleri arasındadır. 

Diğer taraftan, 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre 

Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın ‘Genel ilkeler’ başlıklı 3 

üncü maddesinin (d) bendi, atıl durumda olan gayrimenkullerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla satış,kiralama veya bedelli devir gibi usullerle rayiç bedel esas alınarak 

değerlendirileceği hükmünü amirdir. 

Bu kapsamda,  

02.06.2015 tarihinde özelleştirilerek devredilen Orhaneli Termik Santrali’ne ait 

TKİ’den devreden ve Orhaneli ilçesi içerisinde bulunan 218 lojmanda 3’ü personel olmak üzere 

toplam 35 kişi oturmakta olup, kalan 115 boş dairenin 68’i de hasarlı durumdadır. Lojmanların 

korunması ve bakımı toplam 34 personelle sağlanmaktadır. Orhaneli Belediyesi bu lojmanları 

devralmayı talep etmesine rağmen henüz bir gelişme sağlanamamıştır. 

01.08.2013 tarihinde özelleştirilerek devredilen Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret 
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A.Ş.’nin Lüleburgaz’da bulunan Sosyal Tesis ve 278 lojmanından 14 adet lojman kullanılmaz 

durumda olup diğerlerinde yörede çalışan memurlar oturmaktadır. 

Sosyal Tesisler içerisinde bulunan 2 katlı lokal-alakart binası EÜAŞ Yönetim 

Kurulu’nun 27.02.2018 tarih ve 8/25 sayılı kararıyla Lüleburgaz Ağız ve Diş sağlığı Merkezi’ne 

kiraya verilmesi kararlaştırılmış, 04.03.2019 tarihi itibariyle  süre 1 yıl daha uzatılmıştır. 

22.12.2014 tarihinde özelleştirilerek devredilen Çatalağzı Termik Santralinin EÜAŞ’ta 

kalan Sosyal Tesisleri ve 252 adet lojmanından bazılarında çalışan memurlar oturmakta olup, 

sitenin yönetiminden sorumlu Çatalağzı Sosyal Tesis ve Koordinasyon Müdür Yardımcılığı 

kadrosunda 5 kurum personeli ile 37 hizmet alım personeli görev yapmaktadır.  

Zonguldak Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çatalağzı Belediye Başkanlığı ayrı 

ayrı tesislerin ve lojmanların kendilerine devredilmesi talep edilmesine rağmen henüz bir 

gelişme olmamıştır. 

Soma Termik Santralinin özelleştirilmesinden sonra SEAŞ Genel Müdürlüğü 

04.04.2016 tarih ve 2016/T-5 sayılı YPK kararıyla EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiş 

olup, bu tarihten sonra bölgede mevcut sosyal tesis ve lojmanlar,  kurulan Soma Termik Santrali 

ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir . 

04.06.2018 tarih ve 2018/11952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 85 Evler Sitesindeki 

128 adet lojman Soma Belediyesine devredilmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Soma’da bulunan EÜAŞ’a ait lojmanların 

bedelsiz olarak kendilerine devredilmesini talep etmiş ve bu talep EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 

26.12.2017 tarih ve 56/255 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Ancak; TKİ Genel 

Müdürlüğü’nün EÜAŞ’a yazdığı 27.02.2018 tarihli yazıları ile; son dönemde kamu konutlarının 

satışının gündeme gelmesi, Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü tarafından inşaatına başlanan 260 

adet lojmanın Kurumlarının lojman ihtiyacını karşılayacak olması ve bahse konu devir 

işlemlerinin Kurumlarını finansal anlamda sıkıntıya sokacağı gerekçeleriyle devir taleplerinden 

vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. 

Santralin özelleştirilmesi nedeniyle lojman ve sosyal tesislerin işletilmesi amacıyla 

kurulan Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinin 2019 yılı gelir-gider tabloları incelendiğinde; 

-Bursa-Orhaneli  Takip ve Koor. Md.  Yrd.         33.409 Bin TL, 
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-Soma Termik Santral Koor. Md.                         19.771      “ 

-Çatalağzı Sosyal Tesis ve Koor. Md. Yrd.            3.240    “ 

-Lüleburgaz İdari Sosyal İşler Şef.                         1.208     “ 

               Toplam:                 57.628    Bin TL zarar ettiği tespit edilmiştir. 

Halen üretim faaliyeti devam eden Afşin-Elbistan’daki A ve B Santralleri ile Afşin 

Elbistan Linyit İşletmeleri’nde çalışacak işçiler için 1970’lerden itibaren çok sayıda site 

içerisinde lojman yapılmıştır. 

01.12.2018 tarihinde Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile bu santrala kömür sağlayan 

Afşin Elbistan Linyit İşletmeleri, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne 

devredilerek özelleştirilmiştir. Bu devir kapsamında Doğanköy ve Elbistan Memur Lojmanları 

da devredilmiştir. EÜAŞ’da Afşin-Elbistan B Termik Santral personelinin ikamet ettiği Afşin 

Lojmanları kalmıştır. 

Mülkiyeti ve işletilmesi EÜAŞ’a ait olan sosyal tesis ve lojmanlara ilaveten; 3096 sayılı 

“Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 

Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” kapsamında işletme hakkı devredilen 

Çayırhan Termik Santralı ve Kömür Sahaları’nın işletim süresi 30.06.2020 tarihinde dolacak 

olup, ilgili imtiyaz sözleşmesi gereği  01.07.2020 tarihinde tüm işletmeler, lojmanlar ve sosyal 

tesisler ilgili mevzuat gereği devredildiği gibi geri verilmek durumundadır. 

Ancak; yerinde yapılan incelemelerde; bazı sosyal tesislerin yıkılmış, bazı lojman ve 

sosyal tesislerin de kullanılmayacak halde olduğu görülmüştür. Bu nedenle, devir süresi 

yaklaşan Çayırhan Termik ve Kömür İşletmelerinin sorumluluğunda olan lojman ve sosyal 

tesislerin devredildiği gibi devralınması için sahada gerekli incelemeler yapılarak eksikliklerin 

imtiyaz sahibi firmaya bildirilmesi gerekmektedir. 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 

sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

yayımından sonra 17.04.2018 tarih ve 30394 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gereğince, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü tarafından EÜAŞ’a gönderilen 17.09.2018 tarihli yazıyla kurum 

tasarrufunda bulunan konut bilgilerinin 26.10.2018 tarihine kadar girişinin yapılması istenmiş 

ve 26.09.2018 tarihinde  satışı yapılacak/yapılmayacak tüm kurum lojmanlarının girişi 

yapılmıştır. 2019 yılı içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından bildirim yapılan 
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konutların hukuki durumlarını değiştirecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Yukarıda bahsi geçen  lojmanların ve sosyal tesislerin teşebbüsün tasarrufunda  kaldığı 

müddet içinde bakım, onarım ve yönetim giderlerinden kaynaklanan ve süreklilik arz eden 

maliyetler yüklediği, diğer taraftan  İktisadi Devlet Teşekküllerinin verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda çalışması ve  bu amaca ulaşabilmeleri için denetlenmelerini düzenleyen 233 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kararnamenin 1 inci maddesi hükmüne göre 

sözkonusu tesislerin verimlilik ve karlılık amacına uygun  olarak işletilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Santral özelleştirmelerinden sonra EÜAŞ’ta kalan lojman ve sosyal tesislerin yıllar 

içinde yıpranması nedeniyle ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve yönetim giderlerinden 

kaynaklanan ve süreklilik arz eden zararların önlenmesi için lojman ve sosyal tesislerin elden 

çıkarılması önerilir. 

BULGU 12: Kamu İhale Mevzuatından İstisna Edilen İşlerde Ticari Kriter ve  

Esasların Kullanılmaması 

Teşebbüs yönetim kurulu kararıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna edilen 

bazı işler başka bir kamu kurumundan karşılanmaktadır.İstisnadan yararlanacak ticari işlerin 

kapsamının tayini ve işin karşılanma aşamalarında, sunulan  her türlü teklifin değerlendirilmesi 

için gereken ticari kriter ve esasların kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesine göre, Kamu 

iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri nin her 

türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun 

hükümlerine tabidir.  

Ancak;  Kanunun 3’ncü maddesinin  birinci fıkrasının (o) bendi  ile “Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili 

olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, 

hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı 

yapılacak elektrik enerjisi alımları,”  Bu Kanun hükümlerinden istisna edilmiştir.  

Bu hükme göre, faaliyet alanlarına münhasır olmak kaydıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının, birbirlerinden veya diğer 
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kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve 

büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları 

ihalesiz olarak yapılabilecektir.  

Görüleceği üzere Kanun koyucu belirli kamu kurumlarının faaliyet alanlarına 

münhasıran, bazı alımları  birbirlerinden karşılama işlerini ihale usulünden istisna 

etmiştir.Karşılama işleri iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren bir iktisadi devlet 

teşekkülünden yapıldığı için ticari bir alımdır. Nitekim, götürü bedel sözleşme yapılması, fatura 

kesilmesi ve ödeme yapılması gibi ticari bir işi tarif eden aşamalar bulunmaktadır.Ayrıca, 

istisna düzenlemesinin 4734 sayılı Kanunda yer alması, sözkonusu işlerin alım olduğunun 

başka bir göstergesidir. 

Sözkonusu düzenlemeye istinaden,   Elektrik Üretim A.Ş. ile Türkiye Elektromekanik 

Sanayi A.Ş. (TEMSAN) arasında, 23.06.2016 tarihinde, “Elektrik Üretim Tesislerinin Mal, 

Hizmet, Danışmanlık Alımları ve Büyük Onarım İşleri Konusunda Türkiye Elektromekanik 

Sanayi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. Arasında Akdedilmiş İşbirliği Anlaşması”  adlı ticari bir 

anlaşma imzalanmıştır 

          Anlaşmanın “AÇIKLAMA” başlıklı 2 nci maddesinde 6719 Sayılı Kanunun 11 inci 

maddesine atıfta bulunularak;“Bu madde çerçevesinde TEMSAN ile EÜAŞ arasında elektrik 

üretim tesislerinin mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri konusunda 

sözleşmeler yapılabilecektir.TEMSAN ile EÜAŞ arasında bu anlaşma kapsamındaki işlere ait 

münhasır sözleşmeler imzalanıncaya kadar işbu anlaşma taraflara herhangi bir hukuksal 

yükümlülük getirmeyecektir.” Denilmektedir.Anlaşmada, EÜAŞ ile TEMSAN arasında 

imzalanacak sözleşmelerin konusu  belirlenirken, enerji üretim tesisleri ile alımları yapacak 

olan TEMSAN ın faaliyet alanı esas alınmıştır. 

EÜAŞ ile TEMSAN arasında imzalanan münhasır sözleşmeler içinde, ÇED raporu 

hazırlanması işi incelenmiştir.EÜAŞ ın sahip olduğu enerji üretim tesisi projesinin, yatırım 

aşamasına geçebilmesi için ÇED olumlu kararı alınması gerektiği, kararın alınması için ÇED 

Raporu hazırlanması alımına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Termik santral ve madencilik faaliyet alanında uzman birimleri olan teşekkül, uzmanlığı 

olmadığı için, ÇED raporu hazırlanması alımını piyasadan yapması, ÇED raporu hazırlanması 

ve sunulması dışında kalan  işleri ise kendi teşkilatı ve  personeliyle karşılaması gerekmektedir. 

EÜAŞ, kendi faaliyet alanını esas almak yerine,  TEMSAN ın faaliyet alanını esas almış, 

danışmanlık hizmet alımını  yapma ve diğer işleri karşılama işine sunulan teklifi kabul ederek 
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sözleşme imzalamıştır. Teklif sunulan işin teknik şartnamesinde ise “teklif veren firmanın ÇED 

Yönetmeliği kapsamında ÇŞB tarafından çıkarılan Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca ‘Yeterlik 

Belgesi’ almış olması zorunlu olup, sözkonusu belgeyi teklif dosyasına eklemesi 

gerekmektedir.” Denilmiş Yüklenici tanımında da ‘Yeterlik Belgesi’ almış firmalar tarif 

edilmiştir. 

  Faaliyet alanı ve teşkilatı mevzuatta tarif edilen  yükümlülükleri karşılayacak durumda 

olan teşekkülün, ihtiyacını öncelikle kendi personeli, teşkilatı ve faaliyetleriyle karşılaması, 

piyasadan karşılanması gereken alım ihtiyacını ise 4734 sayılı Kanunda düzenlenen istisnalar, 

usuller ve yöntemler çerçevesinde karşılanması gerekmektedir.Bu çerçevede uzmanlık 

gerektiren ÇED raporu hazırlanması işinin, yeterlik sahibi  firmalar tarafından bizzat sunulması, 

EÜAŞ ın, sözkonusu danışmanlık hizmetlerinin alımını karşılama işini kendi personeli ve 

faaliyetleriyle yapmasını gerektirmektedir. 

 İstisna maddesi çerçevesinde karşılacak alımlar belirlenirken, işin her türlü özelliğinin 

idarece hazırlanmasının ardından alımın niteliğine uygun  teklif hazırlaması için 3 üncü 

maddenin (o) bendindeki kuruluşlara gönderilmesi, teklifler değerlendirmeye alınmadan önce, 

teklif üzerinde teknik görüşmeler yapılması, kuruluşun, üstleneceği işlerin her aşamasında 

kalite ve teknik kontrolünü yapacak yeterince uzman personel sağlanması, karşılamayı  taahhüt 

ettiği alımların tedarik faaliyetlerine başlamış olması gerekmektedir. 

Ayrıca, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde, birim fiyat bulunmadığı için alım 

konusu  işler teknik görüşmeler sonucu netleşen iş programına göre yürütülmekte olduğundan, 

iş programında bulunmayan işler için iş artışı yapılamamaktadır.Bu nedenle, alıma ilişkin 

ödeme yüzdelerinin  iş programındaki iş gruplarının ilerleme yüzdelerine uygun olarak 

belirlenmesi, iş gruplarının taahhüt edilen sürede yerine getirilmesinden sonra, toplam sözleşme 

bedeli içindeki yüzde karşılığının ödenmesi gerektiği  hususu da gözden kaçırılmamalıdır. 

 KİT statüsüne ve tacir sıfatına sahip olan kuruluşlardan karşılanacak işler, her iki taraf 

için de ticari iş niteliğinde olduğundan, işin her türlü özelliğinin ticari ölçülere göre  tarif 

edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, münhasır sözleşmenin konusunu oluşturacak iş 

gruplarının, ticari bir alımı tarif eder şekilde düzenlenmesi, sadece,yasal yükümlülüklerin 

karşılanması amacıyla  bir iş grubu oluşturularak alım gösterilmemesi gerekmektedir. Alıma 

niçin ihtiyaç duyulduğu ve alımın özellikleri tarif edilirken, taraflar arasında yapılan anlaşmanın 

esası dikkate alınmalıdır. Gerekmesi halinde anlaşmanın esası, kuruluşun ana faaliyet alanı ve 

faaliyet kapasitesi dikkate alınarak  güncellenmelidir. 
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Anlaşmanın karşı tarafı kuruluştan, işlerin kapsamında,4736 sayılı Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri kapsamında özelliği bulunan ve uzman 

personel tarafından ifa edilen danışmanlık hizmetleri bulunması halinde,  bu hizmetlerin 

karşılığı olarak Türk Lirası üzerinden ödenecek bedelin tespit edilmesi, ticari ölçüler içinde, 

piyasadan temin ve tedarik edilecek alımların yaklaşık maliyetinin tespit edierek, sunulan 

tekliflerle karşılaştırılmasında kullanılması gerekmektedir. 

Tarafların,birbirine bilabedel sağlayacağı ticari iş niteliğinde olmayan 

kolaylıklar,hizmetler,tesisler,ekipman ve personel gibi hususların açıklanması gerekmektedir. 

Kuruluşların birbirlerinden karşıladıkları işlere münhasır olmak üzere, alım konusu hizmetlerin 

bedelinin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde kullandıkları avantajlar ve indirimler hakkında 

bilgi edinilmesinin, hukuken, ticari sır kapsamında olmadığı hususu aşikardır.  

Anahtar teslim götürü bedel sözleşmede yer alacak işlerin, TEMSAN ın ifa edeceği işler 

ile alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin ayrı gruplar halinde düzenlenmesi, iş gruplarının 

tamamen alt yüklenicilerden karşılanmasına izin verilmemesi, alt yüklenicilerden karşılanacak 

alımlar için verilebilecek azami avans oranları ile piyasadan yapılan alımların kontrolünü ve 

kabulünü yapması gereken uzman personelin özelliklerinin, kriter olarak her sözleşmede 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (o) bendi kapsamında iş verilen kuruluş, 

TEMSAN ın  karşılamayı taahhüt ettiği bazı işlerin durumu da incelenmiştir. Bu kapsamda 

özellikle piyasadan karşılanması gereken alımların temini veya onay süreçleri ile ilgili çeşitli 

risklerle karşılaşan kuruluş,  alımların mevcut sözleşme süresi ve bedeliyle karşılanamayacağını 

gerekçe göstererek süre uzatım ve bedel artış talebinde bulunmuştur.Nitekim sözkonusu işlerin 

süresinde karşılanamayacağı, sözleşme sürelerinin bitmesine rağmen işlerin tamamlanmamış, 

muayene ve kabulünün yapılmamış olmasından anlaşılmaktadır. Kuruluşun talebi, EÜAŞ 

Yönetim Kurulunda ticari esaslara göre  değerlendirilmeyi beklemektedir. 

 Teşekkül menfaatlerinin azami düzeyde tahakkuk etmesini sağlamak için; ihale ve 

satınalma mevzuatı bulunan ve  KİT satatüsünde bir kuruluş olan TEMSAN ın mevcut 

organizasyon yapısı ve faaliyet alanının, özelliği bulunan ve uzmanlık gerektiren işleri 

yürütecek şekilde yeniden yapılandırıldığı hususu gözönüne alınarak, işlerin kapsamının  

kuruluşun mevcut organizasyon yapısı ve faaliyet alanı esas alınarak tayin edilmesi 

gerekmektedir. 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kararnamenin 'Tanımlar' başlıklı 2 nci 

maddesinde iktisadi devlet teşekküllerinin sermayesinin tamamı devlete ait olmak üzere iktisadi 
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alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulduğu hüküm altına alınmıştır.2019 yılı 

Genel Yatırım ve Finansman Programına göre teşekkülün uygulayacağı strateji ve yöntemlerin 

belirlenmesine dair 186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki kararın ‘Sorumluluk’ 

başlıklı 28 inci maddesinde ise kamu teşebbüslerinin ilgili mevzuat ve bu kararda belirtilen 

ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden yönetim kurulunun sorumlu olduğu  ifade 

edilmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, teşekkülün merkez teşkilatında  ihtiyacı 

karşılayacak faaliyeti ve uzman personeli bulunduğu hususu gözönüne alındığında,  teşekkül 

faaliyetlerinin yetersiz kaldığı enerji üretim tesislerinin bulunduğu işletmelerin ihtiyacı olan 

alımların karşılanması işlerine yönelik teklif gelmesi halinde, teklifin ticari esaslara göre 

değerlendirmeye alınması, kuruluşun, sunacağı her türlü teklifinin ve talebinin, teşebbüs 

yönetim kurulu tarafından, ticari kriter ve esaslara göre değerlendirilmesi ve  alınan kararların 

gerekçeli olarak  ortaya konması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

Öneri: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (o) fıkrası hükmünün, teşekküle 

alım zorunluluğu getirmediği hususu dikkate alınarak,  işlerin kapsamının teşekkül tarafından 

tayin edilmesi için ticari kriterler geliştirilmesi, taahhüt edilen işlerin  teşekkülün menfaatlerine 

uygun şekilde karşılanabilmesi için, karşı tarafın sözleşmenin uygulanması aşamasında 

sunacağı her türlü teklifin ve talebin değerlendirilmesinde geliştirilen ticari kriterlerin ve 

esasların kullanılması gerekmektedir. Özellikle KİT statüsünde bulunan ve tacir sıfatına sahip 

olan TEMSAN ile yapılan ticari anlaşmanın çerçevesinin, yerli üretimin ve yerli katkının teşvik 

edildiği stratejik sektörlerde sinai faaliyet gösteren uzmanlık ve deneyimi kanıtlanmış üçüncü 

taraflarla teknoloji kullanımı için yapılan işbirliğinin dışına çıkmaması gerekmektedir. Bu 

sebeple, TEMSAN ın, teknoloji kullanımı gerektiren sinai faaliyetleriyle yapacağı işleri esas 

alarak vereceği tekliflerin değerlendirilmesi, sadece ticari faaliyetlerle karşılanan özelliği 

bulunmayan işlerin KİT statüsü bulunan teşebbüs tarafından doğrudan piyasadan temin 

edilmesi, yalnız uzman personel kullanımı gerektiren işlerin ise uzmanlığı bulunan teşebbüsün 

kendi teşkilatı ve personeli tarafından yerine getirilmesi önerilir. 

BULGU 13: Afşin Elbistan B Termik Santralı Yardımcı Yakıt Sistemlerinde 

Doğalgaz Dönüşümü Yapılması İşinde Gecikmeler Olması 

     Afşin –Elbistan B Termik santrali yardımcı sıvı yakıt yakıcı sistemlerinin doğalgaza 

dönüştürülmesi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İstisnalar" başlıklı 3’ncü madde 1’nci 
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fıkrasının "o" bendi kapsamında TEMSAN A.Ş. nin taahhüdüne verilmiş, ancak, taahhüt 

kapsamında alt yüklenicilerden ve üçüncü kişilerden,temin edilmesi gereken işlerin zamanında 

karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu iş tesliminde gecikmeler yaşanmış, 

gecikmeler sonucunda yakıt dönüşümü projesinden beklenen faydalar kazanılamamıştır. 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın  “ Kapsam ve Amaç” başlıklı 

1’nci maddesi hükmüne göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, ekonominin gereklerine ve 

kurallarına uygun olarak verimlilik,  karlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.  

Aynı KHK’nın 9’ncu maddesinde, teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasların ve işletme 

politikalarının belirlenmesi Yönetim Kurulunun, 13’ncü maddesinde de teşebbüs sermayesi ile 

diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını 

sağlamak Genel Müdürün,  görevleri arasında sayılmıştır. 

          Afşin-Elbistan B Termik Santralında ana yakıt olarak linyit kömürü, yardımcı yakıt 

olarak ise motorin ve fuel oil kullanılmaktadır. Yardımcı yakıt, ünitelerin devreye alınması 

sırasında ve kömür kalorisinin değişken olduğu durumlarda oluşan yanma bozukluklarının 

önlenmesi, yanmanın sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. 

Sıvı yakıtın yakıcı sistemine verdiği tahribatın azaltılması daha düşük işletme ve bakım 

masrafı oluşturacağından, enerji üretim maliyetinin düşürülmesi, ihtiyaç halinde yakıcılarda 

kesintisiz yanma sağlanması, doğalgazın depolama zorunluluğunun olmaması, kesintisiz ve 

kolay temin edilebilmesi gibi özellikleri nedeniyle ilave depolama ve nakliye masrafına ihtiyaç 

göstermemesi ve  çevre mevzuatlarına uyumlu enerji üretimi amacıyla yardımcı sıvı yakıt 

yakıcılarında doğalgaz kullanılması projesi geliştirilmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle, 

yakıt harcamalarında sağlanacak maddi tasarrufun yanı sıra işletme ve bakım maliyetlerinin de 

düşmesi beklenmekte olup fuel oil yakılması durumunda yaşanan çevresel olumsuzluklar da 

önlenecektir. 

Yukarıda sayılan  avantajlar gerekçe gösterilerek, 05.07.2018 tarihli EÜAŞ Yönetim 

Kurulu toplantısında bu husus değerlendirilerek, Afşin Elbistan B Termik Santralının yardımcı 

sıvı yakıt yakıcı sistemlerinin doğalgaz dönüşümlerinin yapılmasına karar verilmiştir.  

Proje kapsamındaki işler iki kısımdan oluşmaktadır; 

Faz-1; Yaklaşık 30 km mesafede bulunan BOTAŞ’a ait ana doğalgaz hattından, santral 

sahasına doğalgazın getirilmesi:  

Doğalgaz temini amacıyla yaklaşık 30 km boru hattı ve RMS istasyonu tesisi yapımına 
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yönelik olarak, bölgenin BOTAŞ tarafından yetkilendirilen firma ile Doğrudan Temin yoluyla 

34.743.561 TL (KDV hariç) bedelle 15.12.2017 tarihinde 16 ay süreli sözleşme imzalanmıştır.  

Faz-2; Santral sahası girişinde bulunan RMS istasyonundan itibaren mutfak, yardımcı 

kazan ve kazan binalarına kadar doğalgaz hattı ve iç tesisat çekilerek, sıvı yakıt yakıcı 

sistemlerin ve mutfaktaki ocakların doğalgaz dönüşümlerinin yapılması: 

Söz konusu işin Teknik Şartnamesi hazırlanarak Açık İhale usulü ile 05.04.2018 

tarihinde ihale yapılmıştır. İhale, tek teklif gelmesi nedeniyle rekabet ortamı oluşmadığından 

ihale komisyonu kararı ile iptal edilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.07.2018 tarih ve 30-131 no.lu karar ile işin 

TEMSAN A.Ş.’ye yaptırılmasına karar verilmiştir. EÜAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 

05.07.2018 tarih, 30-131 no.lu karar gereği, işin yapımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 

“İstisnalar" başlıklı 3’ncü madde 1’nci fıkrasının "o" bendi kapsamında TEMSAN A.Ş. İle 

13.07.2018 tarihinde 33.500.000 TL (KDV hariç) bedel ile Sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşmeye göre işin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 180 takvim günü olup 02.08.2018 

tarihinde de yer teslimi yapılmıştır. 

Gelinen durum itibarıyla BOTAŞ tarafından yetkilendirilen firma  tarafindan 

yürütülmesi gereken Faz-1 kapsamındaki işler planlanlandığı takvime uygun olarak, 

15.11.2018 tarihinde tamamlanmış olup hâlihazırda santral sahasının hemen girişinde bulunan 

75.000 m3/h kapasiteli RMS istasyonunda 9 bar/g doğalgaz mevcuttur. Diğer taraftan Faz-1 

aşamasının taahhüt edilen  gün sürede tamamlanmış olmasına rağmen, Faz-1 in tamamlandığı 

tarihe karşılık tamamalanması gereken Faz-2 sürecinde kesintiler ve gecikmeler olmuştur.  

Doğalgazın santral sahasına getirilmesi işi zamanında tamamlanmış olmasına rağmen, 

santraldeki doğalgaz dönüşüm işi, yüklenici firma TEMSAN tarafından belirlenen sürede 

bitirilememiştir. Bu durum yakıt maliyet artışına yol açmaya devam etmiştir. 

İşin yüklenicisi TEMSAN ile işin projesine uygun yürütülmesini denetlemek ve 

onaylamakla görevli şirket  arasında yaşanan aşağıdaki gelişmeler  sebebiyle süreç kesintiye 

uğramıştır. 

TEMSAN A.Ş. hazırladığı proje dosyasını ilk olarak 06.11.2018 tarihinde, bölgenin 

EPDK tarafından tek yetkili gaz dağıtım şirketinin onayına sunmuştur. Daha sonra sırasıyla; 

03.12.2018 (1.revize), 08.01.2019 (2.revize), 15.02.2019 (3.revize), 04.04.2019 (4.revize) 

tarihlerinde proje dosyası revize edilerek tekrar yetkili gaz dağıtım şirketinin onayına sunulmuş 

ve Projeler 4. revizeden sonra 16.04.2019 tarihinde şirket tarafından belirlenen eksiklerin 
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tamamlanması koşuluyla “şartlı” onaylanmıştır. 

Sözleşme eki Teknik Şartnamenin 4.15 maddesine göre, onaylı projelerin yer teslim 

tarihinden itibaren 20 takvim günü içerisinde idareye teslim edilmesi gerekmektedir. Proje 

onayında yaklaşık 237 takvim günü gecikme yaşanmıştır. 

Yaşanan bu gecikmelerden dolayı iş süresinde meydana gelen kayıpları karşılayabilmek 

amacıyla, TEMSAN tarafından; “Sözleşmenin imzalanmasından sonra firmalarla yapılan 

görüşmelerde ve teklif istenilen tarihlerde döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik sebebi ile 

firmaların teklif verme konusunda imtina ettiğini ve tekliflerini geç sunduklarını, dolayısıyla 

işin yapımı için alt yüklenici firmalardan alınan termin programlarının ve yapılacak tedarikin 

Sözleşme süresi içerisinde karşılanmasının mümkün olmadığını gerekçe göstererek, 25.01.2019 

tarih ve E.651 Sayılı yazı ile Proje süresinin 240 takvim günü uzayacağı bildirilmiş ve EÜAŞ 

tan  süre uzatım kararı verilmesi talep edilmiştir. 

EÜAŞ Genel Müdürlük Makamının 29.01.2019 tarih ve E.43521 sayılı Olur’u ile 

"Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı Yardımcı Yakıt Sistemlerinin Doğalgaza Dönüşümü" 

sözleşmesinin "Sözleşmenin Ekleri" başlıklı 9. maddesinin 6. bendine göre "Ek Protokol" 

düzenlenerek, işin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 330 takvim günü (150 takvim günü 

uzatılmıştır) olarak revize edilmiştir. Bu süre de 29.06.2019 tarihinde sona ermesine rağmen 

taahhüdün önemli bir bölümü tamamlanamamış, santrale doğalgaz verilememiştir. 

Son olarak  taahhüdün kalan bölümünü tamamlamak üzere yüklenici TEMSAN 

tarafından  21.11.2019 tarih ve E.9695 sayılı yazıları ile proje süresinin 29.06.2019 tarihinden 

itibaren başlamak üzere 270 takvim günü uzatılması yönünde sözleşme tadili talep etmiştir. 

TEMSAN A.Ş.’nin talebi EÜAŞ tarafından değerlendirilmektedir. 

Gelinen noktada, yaşanan gecikmelerden dolayı projeden beklenen faydaların çoğu elde 

edilememiştir. Beklenen faydaların elde edilememesinin Teşekküle getirdiği külfet aşağıdaki 

tabloda yaklaşık olarak hesaplanmıştır. 

Santralda ikinci yakıt (fuel oil 2019 yıllık ortalam maliyeti ve doğalgaz 2019 ortalaması 

m3 fiyatları) bilgileri (yıllık satın alınan toplam fuel oil miktarı)  2019 yılı sıvı yakıt doğalgaz 

maliyet farkı 54.712.698,51 TL’dir. 

YARDIMCI YAKIT SİSTEMİ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİNDEN BEKLENEN FAYDA TABLOSU 

Yakılan Fuel Oil Ton 35530,56 
 

Yakılan Motorin Ton 9402,46  

Fuel Oil Birim Fiyatı TL/m3 2808.81 02 03.2020 Tüpraş Satış Fiyatı 

Motorin Birim Fiyatı tl/m3 5289.33 02 03.2020 Tüpraş Satış Fiyatı 
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Fuel Oil Birim Fiyatı TL/ton 2814.44  

Motorin Birim Fiyatı TL/ton 6296.82  

Fuel Oil Maliyeti TL 99 998 589.41  

Motorin Maliyeti TL 59.205.611.61  

Toplam Maliyet TL 159.204.201,02  

    

Fuel Oil İle Kazanılan Isı kcal 337.540.320.000  

Motorin İle Kazanılan Isı kcal 96.845.338.000  

Toplam Kazanılan Isı kcal 434.385.658.000 
 

Doğal Gaz Yansaydı Sm3 52.652.807.03 
 

Doğal Gaz Birim Fiyatı TL/sm3 1,985 02 03.2020 Botaş Satış Fiyatı 

Doğal Gaz Maliyeti TL/sm3 104.491.502,51 
 

    

Fark TL 54.712.698,51  

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere dönüşüm işinin tamamlanamadığı her gün enerji 

üretim kaybı yüksek olan santralde ikinci yakıt kaynaklı maliyetler artacağı için işin yüklenici 

TEMSAN’ın iş yapabilme kapasitesini belirleyen, işbirliği yaptığı alt yüklenicileri ve projeye 

onay vererek doğalgazı arz edecek firmadan kaynaklanan gecikmelerin giderilmesi  

gerekmektedir. 

Öneri: 

Afşin Elbistan B Termik Santralı Yardımcı Yakıt Sistemlerinde Doğalgaz Dönüşümü 

Yapılması projesinden beklenen faydaların kazanılmasını teminen TEMSAN ın 

yükümlülüğündeki işlerin bir an önce  tamamlanması yönünde gerekli tedbirlerin alınması 

önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Elektrik enerjisinin tüm kullanıcılara zamanında, güvenilir, yeterli, sürekli, kaliteli ve 

uygun fiyatla temini ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından sayılmaktadır. 

Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyetlerinin rekabet ortamında sürdürülebilmesi 

amacıyla ülkeler genellikle serbest bir elektrik piyasası oluşturmaya özen göstermektedirler. 

İkincil bir enerji türü olan elektrik enerjisi, iletim sistemlerinin birbirileriyle 

entegrasyonu sonucu ülkeler arasında, ihtiyaca göre alınıp-verilir duruma gelmiştir.  

Elektrik enerjisi, mekanik, ısı, ışık gibi diğer enerji türlerine kolayca dönüşebilir olması; 

uzak mesafelere ucuz ve az kayıpla çok hızlı bir şekilde taşınabilmesi gibi üstünlük ve 

kolaylıkları sayesinde yoğun bir şekilde kullanılmakta ve sanayinin en önemli girdilerinden 

birini oluşturmaktadır.  

Dünyada ilk elektrik santrali 1882 yılında İngiltere’de, Türkiye’de ise özel sektör 

tarafından 1902 yılında Mersin-Tarsus’ta tesis edilmiştir. 1913 yılında, bir kamu işletmesi 
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olarak, İstanbul’da, “Silahtarağa Termik Elektrik Santralı” hizmete girmiştir. 

Ülkenin elektrik ihtiyacı ilk yıllarda yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler 

tarafından kurulan, bölgesel üretim ve dağıtım işletmeleri tarafından karşılanmıştır. 10.06.1921 

tarihinde kabul edilen “Menafi-i Umumiye ye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” ile ülkeye 

teknolojik yenilik getiren, üretim yapan, istihdam yaratan ve milli ekonomiye katkı sağlayan 

bazı şirketlere imtiyazlar sağlanmıştır. 

Devletin öncülüğündeki ilk elektrik işletmeciliği, 1935 yılında 2805 sayılı Kanun 

uyarınca Etibank’ın kurulmasıyla birlikte başlamıştır. 1948 yılından itibaren Maden Tetkik 

Arama, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İller Bankası ve Devlet Su İşleri’nin katkılarıyla yapımı 

tamamlanan termik ve hidroelektrik santraller ulusal elektrik enerjisi iletim sistemine 

bağlanmıştır. 

Kalkınma planlarında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin 

entegre bir sistem içerisinde ve tek kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesinin hedeflenmesi 

üzerine, 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 

kurulmuştur.  

09.09.1982 tarih ve 2705 sayılı Kanun ile 1312 sayılı Kanunda yapılan ilave ve 

değişikliklerle belediye ve köy birlikleriyle bazı özel şirketlerin mülkiyetinde ve işletmesinde 

bulunan elektrik üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri de TEK’e devredilmiştir. Ayrıca Temmuz 

1986 tarihinde İller Bankası’nın elektrik enerjisi faaliyetleriyle ilgili birimi, iki kuruluş arasında 

yapılan anlaşma çerçevesinde tüm fonksiyonları ve çalışan personeliyle birlikte TEK bünyesine 

aktarılmıştır. 

Ancak, geçen zaman içerisinde başlangıçta olduğu gibi özel şirketlerin de elektrik 

sektöründe faaliyette bulunmaları benimsenmiş ve ilk olarak 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı 

“Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 

Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” ile buna yönelik düzenleme yapılmıştır. Daha 

sonraki yıllarda ise kamudaki elektrik faaliyetlerinin özelleştirilmesi ve özel şirketlerin sektöre 

yatırım yapmalarının teşviki amacıyla muhtelif yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Elektrik sektörünün Avrupa Birliği müktesebatına uyumu ve özelleştirmeye uygun hale 

getirilmesi amacıyla, önce 02.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

TEK’in tüzel kişiliğine son verilerek, yerine TEAŞ ve TEDAŞ şirketleri kurulmuştur. 

Enerji sektöründe serbest bir elektrik piyasası oluşturulması amacıyla 20.02.2001 tarih 

ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çıkarılmış, bu doğrultuda 03.09.2002 tarihinde elektrik 

enerjisi piyasası açılmış ve böylece piyasada elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ile toptan 

ve perakende satışı faaliyeti için EPDK’dan lisans alma zorunlu hale gelmiştir. 
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 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ’ın tüzel 

kişiliğine son verilerek, yerine TEAŞ’ın mevcut faaliyetlerini yürütecek TEİAŞ, EÜAŞ ve 

TETAŞ olmak üzere üç ayrı şirket oluşturulmuştur.Böylece kamuda tek elden yürütülmekte 

olan enerji üretim, iletim, dağıtım ile alım ve satım faaliyetleri ayrıştırılmıştır. Bu doğrultuda 

elektrik enerjisi üretimi görevi EÜAŞ’a, iletim görevi TEİAŞ’a, toptan alım ve satımı görevi 

TETAŞ’a, dağıtım ve perakende satış görevi ise TEDAŞ’a verilmiştir. Bu yapılanma 

sonucunda, mülga TEAŞ’ın mevcut elektrik üretim tesisleri EÜAŞ bünyesine alınırken, iletim 

tesisleri TEİAŞ’a, yap-işlet-devret ve yap-işlet modeliyle yapılan santraller ile işletme hakkı 

devredilen santrallerin mevcut anlaşmaları ise TETAŞ’a devredilmiştir. 

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete  3. Mükerrer sayısında 

yayımlanan 703 Sayılı KHK’nin 9 uncu Maddesi ile; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 

TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirilmiştir.” Bu tarih itibariyle TETAŞ ile EÜAŞ, 

EÜAŞ bünyesinde birleştirilmiş olup bu tarihten itibaren EÜAŞ asıl görevi olan elektrik üretim 

faaliyetlerinin yanında TETAŞ’ın görevi olan enerji alım ve satım faaliyetlerini de yürütmeye 

başlamıştır. 

14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu” 30.03.2013 tarih ve 28603 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Bu Kanun ile 4628 sayılı “Elektrik Piyasası 

Kanunu”nun başlığı “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun” şeklinde değiştirilmiş, 4628 sayılı Kanundaki elektrik piyasasıyla ilgili düzenlemeler 

yürürlükten kaldırılmış ve elektrik piyasasına ilişkin hususlar 6446 sayılı Kanun maddeleri 

olarak yeniden düzenlenmiştir. 

17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

elektrik piyasasında yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile “Elektrik 

Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi” 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayılı 

Kararı ile de “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi” kabul edilmiştir. Söz 

konusu belgelerle kısaca sektörün geçiş süresi boyunca piyasaya uyumu, özelleştirme süreçleri 

ve arz güvenliğinin temini gibi konularda yol haritası olarak nitelendirilebilecek hususlar yer 

almıştır.Anılan belgelerdeki öngörüler doğrultusunda, cari yılsonu itibarıyla elektrik 

piyasasının serbestleştirilmesi büyük oranda sağlanmış, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi 

tamamlanmış, kamudaki elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi hususunda ise önemli 

mesafe alınmıştır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 124 
 

Kamu elektrik üretim santrallerindeki özelleştirmeler 3096 sayılı Kanun ve 4046 sayılı 

Kanun kapsamında yürütülmektedir.3096 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen kamu üretim 

santrallerindeki özelleştirmeler; genel olarak termik santrallerin 20 yıl süre ile işletme hakkının 

verilmesi, yakıtı kömür olan bazı santrallerde kömür sahaları işletmesinin de ilgili firmalara 

verilmesi, gerekli rehabilitasyon ve tevsi yatırımların yapılması, üretilen enerjinin TETAŞ’a  

satılması şeklinde sürdürülmüştür. Bu süreç; önce ihale ile işletme hakkı verilecek şirketlerin 

belirlenmesi, bu şirkete görev verilmesi ve ilgili sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin bir 

Bakanlar Kurulu kararı ihdas edilmesi, bu karar doğrultusunda ilgili şirketler ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı arasında “Görev Sözleşmesi”, EÜAŞ  ile “İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesi” ve TETAŞ ile de “Enerji Satış Anlaşması” imzalanması suretiyle yürütülmüştür. 

Başlangıçta imtiyaz sözleşmesi olarak değerlendirilen söz konusu görev sözleşmeleri, 

mevzuatta yapılan düzenlemeler sonucu özel hukuk sözleşmesi olarak düzenlenmiştir. 

4046 sayılı Kanun kapsamındaki özelleştirmeler de mülkiyet satışı ve işletme hakkı 

devri şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

3096 sayılı Kanun çerçevesinde birçok santralin işletme hakkı devri ile ilgili 

özelleştirme çalışmaları yürütülmüş, sözleşmeler de imzalanmış olmasına rağmen bunlardan 

çok azı neticelendirilebilmiş, Afşin-Elbistan-A TS ile AEL İşletmesi 01.12.2018 tarihinde 

devredilmiştir. 

2019 yılında EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 4,421 MW olan 2 adet HES tesisi 

devir alınmış ve buna karşılık toplam kurulu gücü 60,15 olan 3 adet HES tesisi özel firmalara 

devredilmiştir. Sonuç olarak EÜAŞ HES toplam kurulu gücü 2019 yıl sonu itibariyle 2018 

yılına göre 55,729 MW azalarak 12.776,035 MW seviyesine gerilemiştir.2019 yılı sonu 

itibariyle EÜAŞ’a bağlı 23 HES İşletme Müdürlüğü bünyesinde 48 adet HES tesisi bulunmakta 

olup söz konusu santralların toplam kurulu gücü 12.776,035 MW tır. 

Hidrolik santral kurulu gücü 2018 yıl sonunda 12.831,764 MW iken 2019 yılsonu 

itibariyle 12.776,035 MW mertebesine gerilemiştir.Hidrolik kaynaklı enerji üretimi önceki 

yılın %172,5 mertebesinde gerçekleşmiştir. 

 

31 Aralık 2018 itibari ile  31 Aralık 2019 itibari ile 

Kurulu Güç (MW)  12.831,764   12.776,035 

İşletme Müdürlüğü sayısı  23    23 

HES Sayısı (adet)   49    48 

Üretim (GWh)        25.444        43.895 
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2019 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından devralınan HES’ler 

Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilen 2,028 MW kurulu gücündeki Ahiköy-1 HES ve 

2,393 MW kurulu gücündeki Ahiköy-2 HES 2019 yılı içerisinde Şirketimizce devralınmış ve 

Kılıçkaya HES İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak işletilmeye başlanmıştır. 2019 yılında EÜAŞ 

tarafından toplam kurulu gücü 4,421 MW olan 2 adet HES tesisi devir alınmıştır. 

 

2019 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından özelleştirilen HES’ler (Özelleştirme 

Çalışmaları) 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesine çıkılan Teşekküle ait 3 adet HES’ 

in işletme hakkı devir sözleşmeleri imzalanarak özelleştirme süreçleri tamamlanmıştır. Bu 

HES’ler: 

• Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı kurulu gücü 12,5 MW Tohma HES 02.01.2019 

tarihinde özelleştirilmiştir, 

• Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı kurulu gücü 3,0 MW Dinar-2 HES 

27.02.2019 tarihinde özelleştirilmiştir,  

• Akköprü Çine HES İşletme Müdürlüğüne bağlı kurulu gücü 44,65 MW Çine HES 

22.04.2019 tarihinde özelleştirilmiştir. 

 

2019 yılında EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 60,15 MW olan yukarıda isimleri 

yer alan 3 adet HES tesisi özelleştirme kapsamında özel firmalara devredilmiştir.  

2018 yılında Afşin-Elbistan A (1.355 MW) termik santralinin özel sektöre devriyle 

EÜAŞ termik santral kurulu gücü 5.547,3 MW seviyesine gerilemiştir. 

3096 sayılı Kanun kapsamında işletilen Alaçatı RES’in (7,2 MW) 12.06.2018 tarihinde 

devir alınmasıyla bu tarihten itibaren EÜAŞ tarafından rüzgar gücünden enerji üretimi de 

başlamıştır. 

Toplamda EÜAŞ kurulu gücü 2018 yılında 18.496 MW iken 2019 yılsonu itibarıyla 

19.751 MW seviyesine yükselmiştir. 

2018 yılında termik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %75,9’u mertebesinde 

gerçekleşirken, hidrolik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %172,5’i mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 2019 yılında EÜAŞ toplam enerji üretimi önceki yılın %129,5’i 

mertebesindedir. 

Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimindeki EÜAŞ payı 2010 yılında 95.533 GWh ile 
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%45,2 seviyesinde iken, son 10 yıllık dönemde azalarak 2019 yılında 59.350 GWh ile %19,6 

seviyesine düşmüştür. 

2019 yılı sonu itibariyle, 7 adet termik santral işletme müdürlüğü bünyesindeki 11 adet 

termik santralden 9’unda ve 1 adet rüzgar enerjisi santralinde enerji üretimi yapılmıştır. 

Sonuç olarak, EÜAŞ bünyesindeki; 

-Termik santral kurulu gücü 2019 yılsonu itibarıyla 6.974 MW seviyesinde, kalmıştır. 

2019 yılında termik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %75,9’u mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 

Enerji talebinin karşılanmasında üretime tahsis edilen yerli kaynaklar yetersiz 

kaldığından zorunlu olarak ithal kaynak kullanılmaktadır. Ancak arz güvenliği açısından 

mevcut yerli kaynakların en üst seviyede kullanımının sağlanması yanında, ithal kaynakların 

çeşitlendirilmesi, ülke çeşitliliği yaratılması ve ithal edilen enerji kaynağı miktarının kontrol 

edilebilir seviyelerde tutulması da önem arz etmektedir. 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca konsolide/bireysel bilgiler Toplu Bilgiler 

tablosunda gösterilmiştir.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 127 
 

Tablo 19:Toplu Bilgiler Tablosu 

 

2019 yılında EÜAŞ’ın Satışa Esas Enerji Miktarı 111.066 GWh olarak gerçekleşmiş, 

bu tutarın 58.145 GWh’i EÜAŞ’ın ürettiği enerji olup, 52.921 GWh’i de satın aldığı ve 

EÜAŞ’ın EPİAŞ’tan aldığı enerji ile ilgilidir. 

EÜAŞ santrallarında üretilerek satılan net enerji miktarı 2018 yılında 44.198 GWh iken 

2019 yılında  önceki yıla göre %31,56 oranında artarak 58.145 GWh olarak gerçekleşmiştir. 

Üretilen enerjinin 43.557 GWh’i HES, 4.272 GWh’i Kömür, 10.316 GWh’i Doğalgaz 

santrallarından üretilmiştir. 

2019 yılında Yap İşlet Santrallarında 10.827 GWh,  Yap İşlet Devret Santrallarında 695 

GWh,  İşletme Hakkı Devredilen Santrallarda 5.402 GWh, Yerli Kömür Kullanan Santrallarda 

23.972 GWh,  EPİAŞ’tan 12.025 GWh olmak üzere toplam EÜAŞ’ın satın aldığı enerji miktarı 

Toplu Bilgiler Ölçü 2017 2018 2019 Son iki yıl farkı Artış veya Azalış (%)

Sermaye Bin TL 14.000.000 14.000.000 14.000.000

Ödenmiş sermaye Bin TL 11.400.194 11.879.135 14.000.000

Öz kaynaklar Bin TL 18.996.873 17.272.681 19.870.274 2.597.593 15,0

Yabancı kaynaklar Bin TL 4.626.630 8.850.458 6.209.881 -2.640.577 (29,8)

Toplam Aktifler Bin TL 23.623.503 26.123.139 26.080.156 (42.983) (0,2)

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi)

Bin TL

%

308.284 659.688 498.665 (161.023) (24,4)

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 47,5 53,1 54,3 1 2,2

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 0

İştirakler temettü geliri Bin TL 0

Tüm alım tutarı Bin TL 2.935.750 25.040.800 22.696.714 (2.344.086) (9,4)

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 4.725.589 6.243.082 25.100.637 18.857.555 302,1

Net satış tutarı Bin TL 5.402.987 14.266.931 25.907.631 11.640.700 81,6

Stoklar Bin TL 608.119 575.661 833.378 257.717 44,8

Memur Kişi 289 332 316 (16) (4,8)

Sözleşmeli Kişi 2.615 2.577 2.533 (44) (1,7)

İşçi Kişi 3.649 3.516 3.218 (298) (8,5)

Personele yapılan harcamalar Bin TL 496.327 733.391 791.349 57.958 7,9

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 1,1 (25,0) 0,8 26 (103,1)

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 0,09 (9,6) 0,9 11 (109,2)

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 218.352 (4.317.983) 152.711 4.470.694 (103,5)

Dönem kârı veya zararı Bin TL 18.107 (1.663.991) 176.787 1.840.778 (110,6)

Dönem    kârına    ilişkin    vergi    ve    diğer    yasal yükümlülükler Bin TL 0 #SAYI/0!

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 18.107 (1.663.991) 176.787 1.840.778 (110,6)

Bireysel: 0 #SAYI/0!

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 218.352 (4.317.983) 152.711 4.470.694 (103,5)

Dönem kârı veya zararı Bin TL 18.107 (1.663.991) 176.787 1.840.778 (110,6)

Dönem    kârına    ilişkin    vergi    ve    diğer    yasal yükümlülükler Bin TL 0 #SAYI/0!

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 18.107 (1.663.991) 176.787 1.840.778 (110,6)
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52.921 GWh olarak gerçekleşmiştir. 

Cari yıl enerji üretim maliyetinin içindeki en büyük pay, hidroelektrik santrallerde 

%52,59 ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine ait olup, kömürlü santrallerde 

%47,88 ve doğal gaz santrallerinde %83,94 EÜAŞ genelinde ise %54,71 oranları ile yakıt 

giderlerine aittir. 

2019 yılında üretilerek satılan net enerji miktarına göre hesaplanan ortalama birim ticari 

maliyetleri; hidrolik santrallerde 5,75 kr/kWh, kömürlü santrallerde 35,20 kr/kWh, doğalgaz 

santrallerinde 48,83 kr/kWh, EÜAŞ genelinde ise önceki yıla göre 0,48 krş/kWh azalarak 15,55 

kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Alınan enerjinin EÜAŞ’a birim ticari maliyeti; Yap İşlet Santrallarında 35,55 kr/kWh,  

Yap İşlet Devret Santrallarında 135,58 kr/kWh,  İşletme Hakkı Devredilen Santrallarda 50,36 

kr/kWh, Yerli Kömür Kullanan Santrallarda 29,63 kr/kWh,  EPİAŞ’tan alımda 22,49 kr/kWh; 

paçalda ise 32,88 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir.  

11. SONUÇ 

 Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) nin 2019 yılı bilançosu ve 176.787.326,39 Türk Lirası 

dönem kârı  ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

06520 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 1.1 Elektrik Üretim A.Ş. 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları  

            (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 Elektrik Üretim A.Ş. 2019 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 Elektrik Üretim A.Ş. 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 Elektrik Üretim A.Ş. 2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 EÜAŞ  31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler 

dâhil) 
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BİLANÇO DİPNOTLARI (2019) 
            1.Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye 
tavanı....TL. 

 
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: 
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı................. ..TL. 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi................................ ..TL. 
 
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 58.412.517,85.-TL 

 
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı....................TL. 

 
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı…..TL. 

 
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı .......................................... TL. 

 
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları 192.687,76.- TL 
Döviz Cinsi  Kuru   Miktarı    Toplam Tutar 
EURO   6,6741  28.870,97         192.687,67.-TL 
 
Kasa ve Bankalardaki dövizler 31/12/2019 itibariyle Merkez Bankası Döviz Satış Kuru 
üzerinden TL ye çevrilmiştir. 
 
8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 
Döviz Cinsi                Miktarı              TL. Kuru                  Toplam Tutar  
.......................................................................    TL.  

 
 9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): 
Döviz Cinsi                Miktarı              TL. Kuru                  Toplam Tutar  
.......................................................................    TL.  
 
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların 
tutarı........................TL.  
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam 
tutarı.........................TL. 
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 
tutarı..........................TL. 
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 
      Türü                Tertibi          Adedi             Üsleri              Toplam Tutar  
.............................................................................    TL.  
 
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı........................................TL.  
 
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:   
       Adı                        Pay Oranı                            Pay Tutarı                                                 
.........................................................................TL. 
 
16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 
ortaklıkların: 

Adı    Pay Oranı Top. Sermayesi 
TGT   0,03158 79.245.000.-TL    
NURTEK  30    11.000.000.-TL 
SOYTEK  15    4.622.000.-TL 
Soma O.S.Bölgesi 20  25.000.000.-TL  
Euas Int. ICC              100            263.045.000.-TL 
Aktaş Elektrik A.Ş. 15       1.000,00.-TL 
 

17. Stok değerleme yöntemi   
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a) Cari dönemde uygulanan yöntem, hareketli ağırlıklı ortalama  
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem, hareketli ağırlıklı ortalama 
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana  
getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-) 
 
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 
 
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri 
 502.506.965,95.-TL 
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti  

 
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden  değerleme artışları ............................TL. 
  
    - Varlık maliyetlerinde (+).............................................................................. TL. 
    - Birikmiş amortismanlarda (-) ...................................................................... TL. 
 
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları ; 
 

Ticari alacak    Ticari borç 
1- Ana kuruluş            4.565.312.145,78.-TL  4.001.986.988,38.-TL 
2- Bağlı Ortaklık                       -                               - 
3- İştirakler                               -         - 
 
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 317 memur, 2532 sözleşmeli, 3218 
kadrolu işçi olmak üzere toplam 6.067 kişi. 
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 
22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar 
ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem 
sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)2016 
yılında kurumumuz alacağı için açılan ve kurumumuz aleyhine açılan alacak davası 
sonuçları dönem sonuçlarını etkileyecektir. 
 
23. İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 
 
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ................................ TL. 
 
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp, işletmenin 
ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet 
tutarları ve       bunları çıkaran ortaklıklar  .........................................................................  
TL. 
 
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı 
nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi 
tutarları.......................................................................TL. 
 
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 
kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk 
etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları...............................................TL. 
 
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, 
ciro gibi yükümlülüklerin tutarı...................................TL. 
 
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve 

anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar. 
 
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 25/03/2020 tarih ve 14-54 sayılı 

Yönetim Kurulu Kararı 

Ek 1.2 EÜAŞ 2019 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 
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 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (2019)  
1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 852.238.242,01.-TL 

a) Amortisman giderleri 852.238.242,01.-TL 

1) Normal amortisman giderleri 852.238.242,01.-TL 

2) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  

b) İtfa ve tükenme payları......................................................TL 

2- Dönemin karşılık giderleri .......................................................TL 

3- Dönemin tüm finansman giderleri  142.376.390,89.-TL 

a) Üretim maliyetine verilenler....................................................TL 

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler..................................... .TL 

c) Doğrudan gider yazılanlar 142.376.390,89.-TL 

4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve 

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.) ..................................TL . 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar(Toplam 

tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)                                           TL. 

6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara 

ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.) .............................................TL . 

7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 

toplam  tutarı   

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 

Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. 
9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı 

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s gibi). 

Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. 
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. 

11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer  alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 

maddelerin  satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının  brüt satışların % 20'sini 

aşması halinde bu  madde ve hizmetlere ilişkin  tutarları......................TL. 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve 

kaynakları gösteren açıklayıcı not. 
Önceki döneme ait gelir ve karlar :176.657,86.- TL                                         
            
 
Önceki döneme ait gider ve zararlar : -49.183.980,39.-TL olup, 
                    -205.073,69.-TL’si İşçi istihkak ve sosyal harcama, 
                    -395.016,93.-TL’si Memur(Sözleşmeli dahil) istihkak sosyal harcama, 
                        -1.264,41.-TL’si Emekli memur ikramiyesi 
                        -1.290,20.-TL’si Ambar malzemesi zarar kaydı, 
                 -3.959.881,09.-TL’si Geçmiş yıl faiz gideri,  
                               -8,18.-TL’si Sabit kıymet esas bedeli,      
                    -300.946,89.-TL’si Vergi resim harç ve fon, 
                 -2.530.028,83.-TL’si Önceki dönem gider ve zararları, 
               -41.354.660,23.-TL’si Geçmiş yıl dava ve icra giderleri, 

                                    -411.544,41.-TL’si Diğer mali borçlar faiz giderleri 
                      -24.265,53.-TL’si Diğer giderlerden oluşmaktadır. 
 

13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı  gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı 
oranları. 
14-Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünce, Afşin Elbistan Termik Santrali İşletme 
Müdürlüğüne verilen kömür bedeli hasılattan ve giderlerden kompanse edilmiştir. 
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Ek 1.3 EÜAŞ 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu *1000 
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Ek 1.4 EÜAŞ 2019 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

 

Kar Yedekleri

Hisse Hisse M.D.V. Geçmiş Geçmiş Dönem

ÖZ KAYNAK KALEMLERİNDEKİ Ödenmiş Senedi Senedi Yeniden Yıllar Yıllar Net

HAREKETLER Sermaye İhraç İptal Değerleme Yasal Statü Olağanüstü Özel Karları Zararları Karı Özkaynaklar

Primleri Karları Artışları Diğer Yedekler Yedekleri Yedekler Fonlar Diğer Toplamı

31 Aralık 2017 Kalanı 11.400.194.383,66 324.622.082,87 5.231.274.614,14 15.137.850,52 2.858.473.590,70 -840.443.929,36 7.614.786,48 18.996.873.379,01

Kar Dağıtımı

Temettüler

Yedeklere Aktarılan

Hisse Senedi İhraç Primleri

İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık

Satış Karı Karşılığında Edinilen

Bedelsiz Hisse Senetleri

Maddi Duran Varlık Satış Karları

TETAŞ Devir 179.000.000,00 519.426.131,86 351.527.153,31 -374.606.599,15

TETAŞ Dönem Zararı 2017 -731.127.179,39

Ödenmiş Sermaye Artışı

Nakten

Yeniden Değerleme Artışlarından Aktarılan

Özel Fonlardan Aktarılan

2018 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)

2017 Yılı Karının Mahsubu 3.194.769,79

2018 Yılı Dönem Net Karı

ÖNCEKİ DÖNEM 2018

31 Aralık 2018 Kalanı 11.579.194.383,66 324.622.082,87 5.750.700.746,00 15.137.850,52 3.210.000.744,01 -1.942.982.938,11 -1.663.991.396,54 17.272.681.472,41

Kar Dağıtımı

Temettüler

Yedeklere Aktarılan

Hisse Senedi İhraç Primleri

İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık

Satış Karı Karşılığında Edinilen

Bedelsiz Hisse Senetleri

Maddi Duran Varlık Satış Karları

TETAŞ Devir

TETAŞ Dönem Zararı 2017

Ödenmiş Sermaye Artışı

Nakten 2.420.805.616,34

Yeniden Değerleme Artışlarından Aktarılan

Özel Fonlardan Aktarılan

2018 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)

2017 Yılı Karının Mahsubu

2018 Yılı Dönem Zararı -1.663.991.396,54

CARİ DÖNEM 2019

31 Aralık 2019 Kalanı 14.000.000.000,00 324.622.082,87 5.750.700.746,00 15.137.850,52 3.210.000.744,01 -3.606.974.334,65 176.787.326,39 19.870.274.415,14

Sermaye Yedekleri
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 2.2. Elektrik Üretim A.Ş. 31.12.2019 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosu 

Ek 2.3  Elektrik Üretim A.Ş. Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu 
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Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR YRD.

KURUMSAL İLETİŞİM
MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM KURULU
BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM 
DAİ. BŞK.

TEFTİŞ KURULU 
BAŞKANLIĞI

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM 
DAİ. BAŞKANLIĞI

GENEL MÜDÜR YRD.

İNŞAAT VE KAM.
DAİ. BŞK.

ELEKTRİK PİYASASI 
HİZMETLERİ DAİ. BŞK.

TERMİK SANTRALLAR
DAİ. BŞK.

HİDROLİK SANTRALLAR
DAİ. BŞK.

ENERJİ SATIŞ
DAİ. BŞK.

DOĞALGAZ SANTRALLAR
DAİ. BŞK.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
DAİ. BŞK.

BAKIM YÖNETİMİ
DAİ. BŞK.

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİ. BŞK.

SATINALMA VE MAL. 
YÖN. DAİ. BŞK.

DESTEK HİZMETLERİ
DAİ. BŞK.

İNSAN KAYNAKLARI
DAİ. BŞK.

MALİ İŞLER VE FİN. YÖN.
DAİ. BŞK.

MADEN SAHALARI 
DAİ. BŞK.

ENTEGRE YÖN. SİST. VE 
EĞİTİM DAİ. BŞK.

ENERJİ ALIŞ 
DAİ. BŞK.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE 
ÇEVRE DAİ. BŞK.
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Ek 2.2. Elektrik Üretim A.Ş. 31.12.2019 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilançosu 
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Ek 2.3  Elektrik Üretim A.Ş. 2019 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Ek 3.1 Bulgu ve Öneriler Listesi  

Bulgu ve 

Öneri No 
Öneri Metni Sayfa Aralığı 

1 

   Mal ve hizmet alımı ihaleleriyle ilgili olarak hazırlık 

çalışmalarının titizlikle yapılması ve yaklaşık maliyetin, 

mevzuatında açıklanan şekliyle, daha gerçekçi ve isabetli 

belirlenmesi suretiyle gereksiz ihale iptallerine meydan 

verilmemesi önerilir.   

 

64-65 

2 

     Afşin-Elbistan kömür havzası Çöllolar sahası ile ilgili 

olarak; 

-06.02.2011 ve 10.02.2011 tarihlerinde oluşan heyelanlar 

sonrasında Çöllolar sahasından Afşin-Elbistan B termik 

santraline kömür verilmesi ile ilgili olarak EÜAŞ 

Yönetim Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 19-132 sayılı 

kararı ile işin mevcut sözleşme ile devamına karar 

verilmiş olmasına rağmen, aradan geçen 8 yıllık süreçte 

yüklenici Firmanın tekrar işe başlamak için ilave 

ödemeler talep ederek EÜAŞ’ı dava etmesi, işin 

sözleşmesine göre yapması gereken uzun vadeli 

susuzlaştırma planı ve kazı planı gibi işleri yapmaması ve 

sürecin uzayarak sahadan tekrar kömür üretimi 

yapılamaması nedeniyle Afşin-Elbistan B santralinde 

süregelen kömür miktar eksiklikleri ve kalite 

bozulmasına bağlı olarak oluşan enerji üretim kayıpları 

ile ilave işletmecilik masraflarının önlenmesi için, tüm 

seçenekler değerlendirilerek,  yerli kömür kaynak 

kullanım hedeflerine ulaşılmasını teminen sahadan bir an 

önce kömür üretimine geçilmesini sağlayacak tedbirlerin 

alınması,  

66-70 
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-Çöllolar sahasında heyelanların olduğu 2011 yılından 

itibaren geçen süreçte yüklenici firmanın, üretimin 

durmasında kusurun tamamen EÜAŞ’ta olduğu 

iddiasıyla; oluşan heyelanlar, sözleşme dışı yapılan işler 

ve sözleşmeye dayalı alım garantisinden kaynaklanan 

kayıplar ile ilgili fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 

kaydıyla toplam 686.404,542,54  TL ye ulaşan tazminat 

taleplerine karşılık, tasfiye için  müzakere sürecinin de 

işlediği göz önüne alınarak, EÜAŞ lehine hak kaybı 

olmaması için, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 

heyelanların oluştuğu tarihten itibaren EÜAŞ’ın uğradığı 

tüm zarar, kayıp ve ilave harcamaların tespitinin 

yapılarak yüklenici firmadan tahsiline ilişkin gerekli 

işlemlerin yapılması, 

önerilir.  

 

3 

Afşin-Elbistan B termik santrali kömür tedarik 

faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve yerli kömür 

kaynak kullanım hedeflerine ulaşılmasını teminen; 

Kışlaköy sahasından başlayan tedarik sürecinin tüm 

aşamalarının dikkatle takibinin yapılması ve özellikle 

Afşin-Elbistan B santraline kömür taşımada kullanılan C 

bantlarının duruşlarında en fazla paya sahip olan mekanik 

arızalar, yüklenici firma  kaynaklı duruşlar, ile EÜAŞ 

kaynaklı C  bant işletmeciliğinde yeterli yatırım ve 

bakımların yapılmamasından kaynaklanan duruşları 

azaltacak tedbirlerin alınması önerilir. 

 

71-75 

4 

Afşin-Elbistan-B santralinde santral içi ve santral dışı 

nedenlerden meydana gelen yüksek oranlı enerji üretim 

kayıplarının önlenebilmesini teminen, 

75-80 
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-Santralde çok sayıda duruşlara ve üretim kayıplarına 

neden olan değirmen arızaları, cebri çekme fanı arızaları 

ve boru patlakları ile ilgili tamir-bakım çalışmalarının 

daha titizlikle yapılması, 

-Santrale gelen kömürlerin kazan değirmenleri besleme 

boyutuna kadar olan kırma-eleme işlemlerinin kömür 

park sahasına alınmadan önce tamamlanarak, stok 

sahasında kazan değirmeni besleme boyutuna indirilmiş 

kömürlerin harmanlanmasının sağlanması yönünde 

gerekli tedbirlerin alınması, 

- Santrale sevk edilecek kömürlerin harmanlama 

işlemlerinin her aşamada titizlikle takibi, 

-Santralin kazan ve yardımcı ünitelerinde havzadaki 

kömürün mevcut durumuna uyum sağlanabilmesi 

yönünde yapılacak dizayn değişiklikleri üzerinde 

sürdürülen çalışmaların gecikmeye mahal vermeksizin 

bir an önce tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, 

önerilir. 

 

5 

Stok sahası işletmeciliği birim fiyatına ilaveten 

santral atıklarının taşınması ve depolanması işi için fiilen 

yapılan giderlerin yüklenici firmaya ödenmesi suretiyle 

sözleşmede belirlenen birim fiyatın aşılmaması,  

Santral atıklarının taşınması ve stoklanması işinin 

esas sözleşme kapsamında yaptırılmasının mümkün 

olmaması durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

esaslarına göre, fiilen yapılan giderler yerine, birim fiyat 

analizleri çerçevesinde yaklaşık maliyet hesabı yapılarak 

ihale edilmesi,  

Diğer taraftan, yüklenici tarafından yapılan stok 

sahası işletmeciliğinde yeterli etkinliğin sağlanamadığı, 

81-85 
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santral atıklarının taşınması ve depolanması işinin de ayrı 

bir maliyet getirdiği görülmektedir. Afşin Elbistan A 

Termik Santrali ve Kışlaköy kömür sahasının 3096 sayılı 

Kanun kapsamında devir işlemlerinin 01.12.2018 tarihi 

itibarıyla tamamlanması neticesinde bu alanlarda çalışan 

çok sayıda nitelikli kurum personeli atıl kalmıştır. Afşin-

Elbistan-B santralinin kömür stok sahası işletilmesi, 

santral atıklarının taşınması ve kül stok sahasına 

depolanması işlerinin, hizmet alımı yoluyle yaptırılması 

yerine, kurum çalışanları marifetiyle yapılması 

imkanlarının ve oluşturulabilecek diğer alternatiflerin 

kurum menfaatleri kapsamında tekrar değerlendirilmesi, 

 

6 

Çayırhan linyit havzasındaki imtiyaz alanında mevcut 

durum itibarıyla 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmesinin 

süresinin 30.06.2020 tarihinde sona ereceği dikkate 

alınarak, İmtiyaz Sözleşmesinden sonraki süreçte kömür 

ve enerji üretiminde enerji üretiminin kesinti oluşmaması 

için gereken hazırlık çalışmalarının imtiyaz sözleşmesi 

bitiş süreci öncesinde tamamlanması, 

- İmtiyaz Sözleşmesi sonrası dönemde uygulanacak 

maden sahası ve santral işletme modellerinin seçimine 

yönelik tüm süreçlerin tamamlanması yönünde gerekli 

girişimlerde bulunulması, 

-İmtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülen kömür üretim 

faaliyetlerinde üretim kayıpları olmaması için, saha 

koşullarına uygun madencilik yöntem ve ekipmanı 

kullanılmasının ve  işletmecilik faaliyetlerinin onaylı 

işletme projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması, 

sahadaki rezervin verimli ve dengeli şekilde işletilmesi 

yönünde gerekli tedbirlerin alınması, 

önerilir. 

86-94 
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7 

  EÜAŞ bünyesinde meydana gelen iş kazalarında 

en yüksek paya sahip, kişisel hatalar ve yetersizliklerden 

kaynaklanan kazalar yanında, iş kazaları neticesinde 

oluşan ilave maliyet kaynaklı maddi kayıpların da 

önlenebilmesini teminen,  personele iş güvenliği ilgili 

verilen eğitimle çalışma ortamında oluşacak risklere karşı 

personelin farkındalık düzeyinin artırılması 

gerekmektedir. Risklerin azaltılması için, işveren tarafı 

kontrollerinin sürekli ve düzenli yapılması önerilir. 

 

94-95 

8 

Yurtdışında faaliyet göstermek amacıyla kurulan 

şirketin yurtiçindeki işlerinde istihdam edilmek üzere işe 

alınan şirket personelinin, EÜAŞ bünyesindeki asli ve 

sürekli işlerde istihdam edilmemesi, personeli hizmetine 

ihtiyaç duyuluyorsa, 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine uygun olarak işe alınması ve 

istihdamı önerilir. 

 

96-99 

9 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 11.08.2015 tarih ve 27-207 

sayılı kararı ile 07.06.2012 tarihinde imzalanan; “Sivas-

Kangal Kömür Ocağının İşletilmesi ve 6.000.000 ton 

kömürün üretilerek Kangal Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğüne teslimi işi” ne ait sözleşmenin tasfiye 

edilmesi sürecinde, işin yüklenicisi YSE Yapı San. 

A.Ş.’den tahsil edilmesine karar verilen ve karar tarihinde 

KDV hariç 440,8 bin TL olan EÜAŞ alacağının firmadan 

cari değeriyle tahsiline yönelik işlemlerin yapılması 

önerilir. 

 

 

99-103 
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 10 

  

Keban HES rehabilitasyon işleri sözleşmesi 

feshedilmesine rağmen; yüklenici Bharat Heavy 

Electrical Limited firması lehine açılan teyitsiz, 

dönülemez, devredilemez şartlı ve teyitli ithalat akreditifi 

için Hindistanda yerleşik bankaya ödenen komisyonların  

Türkiye Vakıflar Bankası nezdinde girişimde bulunarak 

durdurulması akreditifin kapatıldığı anlamına 

gelmemektedir.Uluslararası dış ticaret mevzuatı gereği 

akreditifin kapatılması için sözleşmenin karşı tarafının 

onay vermesi gerekmektedir. Sözleşmenin karşı 

tarafındaki şiirketin Türkiye'deki temsilcileri nezdinde 

yapılan girişimlerden bir sonuç alınamadığından, 

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Hindistan Hükümeti 

nezdinde   girişimde bulunulması önerilir. 

 

103-106 

11 

Santral özelleştirmelerinden sonra EÜAŞ’ta kalan 

lojman ve sosyal tesislerin yıllar içinde yıpranması 

nedeniyle ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve yönetim 

giderlerinden kaynaklanan ve süreklilik arz eden 

zararların önlenmesi için lojman ve sosyal tesislerin elden 

çıkarılması önerilir. 

 

106-110 

12 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesinin (o) fıkrası teşekküle alım zorunluluğu 

getirmediği için  işlerin kapsamının teşekkül tarafından 

tayin edilmesi için ticari kriterler geliştirilmesi, taahhüt 

edilen işlerin  teşekkülün menfaatlerine uygun şekilde 

karşılanabilmesi için, karşı tarafın sözleşmenin 

uygulanması aşamasında sunacağı her türlü teklifin ve 

talebin değerlendirilmesinde ticari kriter ve esasların 

kullanılması gerekmektedir. Özellikle KİT statüsünde 

bulunan ve tacir sıfatına sahip olan TEMSAN ın, yerli 

üretimin ve yerli katkının teşvik edildiği stratejik 

110-114 
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sektörlerde sinai faaliyet gösteren  uzmanlık ve deneyimi 

kanıtlanmış üçüncü taraflarla işbirliği çerçevesinde 

teknoloji kullanımına dayanan sinai faaliyetleriyle 

yapacağı işleri esas alarak vereceği tekliflerin 

değerlendirilmesi, sadece ticari faaliyet gerektiren ve 

özelliği bulunmayan işlerin, KİT statüsü bulunan EÜAŞ  

ın  kendi teşkilatı ve personeli tarafından   yerine 

getirilmesi önerilir. 

 

13 

Afşin Elbistan B Termik Santralı Yardımcı Yakıt 

Sistemlerinde Doğalgaz Dönüşümü Yapılması projesinden 

beklenen faydaların kazanılmasını teminen TEMSAN ın 

yükümlülüğündeki işlerin bir an önce tamamlanması yönünde 

gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

 

114-118 

 


