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KISALTMALAR 

 
 
ADÜAŞ  : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi 

ETKB  : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

EÜAŞ  : Elektrik Üretim Anonim Şirketi  

GWh  : Gigawatt saat  

HMB : Hazine ve Maliye Bakanlığı 

HES  : Hidro elektrik santrali  

KBİ  : Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

KDV  : Katma Değer Vergisi  

KHK  : Kanun hükmünde kararname  

KİT  : Kamu iktisadi teşebbüsü  

kWh  : Kilowatt saat  

MWh  : Megawatt saat  

ÖİB  : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  

ÖYK  : Özelleştirme Yüksek Kurulu  

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TEDAŞ  : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  

TL  : Türk Lirası  

3346 sayılı Kanun : Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

4046 sayılı Kanun : Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

6085 sayılı Kanun : Sayıştay Kanunu 
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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kuruluşun;  

 Unvanı : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (ADÜAŞ)  

 Merkezi : Ankara  

 Bağlı olduğu kuruluş : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 

 Esas Sermaye : 1.000.000 TL  

 Ödenmiş Sermaye : 1.000.000 TL 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu (Yönetim Kurulu) 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

Adı ve Soyadı Görevi 

Temsil 

Ettiği 

Bakanlık 

veya 

Kuruluş 

Görevli Bulunduğu Süre 

(Başlama ve Ayrılma 

Tarihleri) 

1- Başkan Cengiz YAVİLİOĞLU Haz.ve Maliye B.(Bakan Yrd.) ÖİB 24.04.2018-Devam ediyor 

2- Üye Yavuz Sultan KANSIZ ADÜAŞ Genel Müdürü                                  

(ÖİB Proje Grup Başkanı) 

ÖİB 03.09.2009-Devam ediyor 

3- Üye Ahmet BUÇUKOĞLU Kalkınma Bankası (Gn.Md.) ÖİB 25.12.2018-Devam ediyor 

4- Üye Mustafa ÇOLAK Haz.ve Maliye B. (Danışman) ÖİB 19.04.2017-24.04.2018 

5- Üye Yıldırım BOZBIYIK Gelir İdaresi Bşk. (Bşk.Yrd.) ÖİB 15.07.2017-14.07.2018 

6- Üye Recep DEMİR Haz.ve Maliye B. (Danışman) ÖİB 28.07.2016-14.08.2018 

7- Üye Hakan AKTÜRK ÖİB (Daire Bşk.) ÖİB 20.12.2017-14.12.2018 

 

 

Ana Sözleşmede, Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıl olan 5 üyeden oluşması 

öngörülmüştür. Yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 

bağlı olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) tarafından atama yapılmaktadır.  

 

25.12.2018 tarihinden itibaren ADÜAŞ’ın üç yönetim kurulu üyesi bulunmakta olup 

ayrıca bu üyelerden Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cengiz YAVİLİOĞLU’nun 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki Bakan Yardımcılığı ve Ahmet BUÇUKOĞLU’nun ise 

Kalkınma Bankası'ndaki Genel Müdürlük görevi sona ermiş bulunmaktadır. 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

ADÜAŞ, 4046 sayılı Kanun kapsamında ÖİB bünyesine geçen ve Elektrik Üretim A.Ş. 

(EÜAŞ) tarafından işletilen santrallerin (Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 27.12.2006 

tarih ve 2006/100 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan EÜAŞ’a ait Tercan, Kuzgun, 

Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralleri ile Engil Gaz Türbinleri 

Santralı ve Denizli Jeotermal Santralinin) bir şirket çatısı altında toplanması ve özelleştirme 

işlemleri ile özelleştirme sonrası işlemlerin bu şirket aracılığıyla yürütülmesi için ÖİB’nin 

19.04.2007 tarih ve 415 sayılı “Olur”u ile kurulmuştur. 

 

ADÜAŞ’ın Ana Sözleşmesi, 29.05.2007 tarih ve 238305 sicil numarası ile Ankara Ticaret 

Siciline tescil edilmiş ve 01.06.2007 tarih ve 6821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 

yayımlanmıştır.  

 

ADÜAŞ, Ana Sözleşmesinin Ankara Ticaret Siciline tescili ile birlikte 29.05.2007 tarihi 

itibariyle faaliyete başlamıştır. 

 

Şirket’in faaliyet konuları Ana Sözleşmesinde; yurt içinde ve yurt dışında elektrik 

santralleri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisler kurmak (şalt teçhizatı 

dahil), satın almak, bu tesislere iştirak etmek, enerji üretimi yapmak, tesisleri işletmek veya 

işlettirmek, elektrik alış, satış ve ticari ve/veya yan hizmet anlaşmaları yapmak şeklinde 

belirlenmiştir. 

 

ADÜAŞ, 4046 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında 3346 sayılı Kanun ve 6085 

sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde TBMM ve Sayıştay’ın denetimine tabidir. 

 

Söz konusu dokuz santral, 20.06.2007 tarihinde EÜAŞ ile ADÜAŞ arasında yapılan 

protokol ile tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte ADÜAŞ’a devredilmiştir. Şirket, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’dan aldığı 30.06.2007 tarihli ve 10 yıl süreli üretim 

lisansları çerçevesinde Temmuz 2007’den itibaren enerji santrali işletmeciliğine başlamıştır.  

10.10.2007 tarihinde ise söz konusu santraller, ÖİB tarafından 4046 Sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde işletme hakkı verilmesi yöntemiyle, Engil Gaz Türbinler Santralı ise Satış 

Yöntemi ile 01.09.2008 tarihinde ÖYK kararı ile devredilmiştir.  
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İşlettiği santralların işletme hakkının 30 yıl süreyle devri suretiyle özelleştirme 

işlemlerinin 01.09.2008 tarihi itibarıyla tamamlanması üzerine herhangi bir üretim faaliyeti 

bulunmayan Şirketin bu tarihten sonraki faaliyetleri; işletme hakkı devir sözleşmeleri 

kapsamında mülkiyeti kendisine ait olan santrallerde yapılacak yatırımlar ve sigorta işlerinin 

izlenmesi, ayrılacak amortismanların takibi ve yapılan işlerle ilgili kontrol ve denetim görevi 

gibi hususlarla sınırlı kalmıştır. 

 

Şirket, 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında, ÖİB tarafından 

verilen yetkiler çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan muhtelif 

taşınmazlardan, kendisine devredilen taşınmazların özelleştirilmesi ile ilgili değer tespiti ve 

ihale işlemlerini, değer tespiti ve ihale komisyonları için görevlendirilen ÖİB personeli ile 

birlikte gerçekleştirmektedir. Taşınmazların özelleştirilmesinden elde edilen gelirler, mevzuat 

gereği ÖİB’ye aktarılmaktadır.  

 

Şirket ayrıca 2014 yılından itibaren, ÖİB’den kiralanan ve 2018 yılı Mayıs ayında da 

Şirkete devredilen arsa üzerinde hizmet alımı yoluyla otopark işletmeciliği faaliyeti de 

yürütmektedir. 

 

ÖYK’nın 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararında; ADÜAŞ’ın hisselerinin, 2020 

yılına kadar tamamlanmak üzere “satış (blok satış)” yöntemiyle özelleştirilmesi kabul 

edilmiştir. ÖYK’nın 2015/63 sayılı kararı çerçevesinde, ADÜAŞ’ın sermayesindeki %100 

oranındaki ÖİB payının “blok satışı” suretiyle özelleştirilmesi için 2015 yılı Eylül ayında 

çıkılan ihale, ÖİB’nin 22.10.2015 tarih ve 990 sayılı oluru ile iptal edilmiştir.  

 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararıyla;  

- Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı,  

- Konuya yönelik iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması,  

Oybirliğiyle kabul edilmiş olup, Yönetim Kurulu kararı, 27.07.2017 tarih ve 471 sayılı yazıyla 

gereği yapılmak üzere ÖİB’ye gönderilmiştir.  

 

Sayıştay'ın 2017 yılı denetiminde Şirketin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yönelik 

önerisine binaen ADÜAŞ tarafından 01.11.2018 tarih ve 558 sayılı yazı ile ÖİB'den Şirketin 

tasfiye edilmesi veya özelleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verilmesi 

talep edilmiştir. 
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1.3 Teşkilat 

Ana Sözleşmede Şirket’in organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve 

genel müdürlük olarak sayılmıştır.  

 

Genel Kurul, Şirketin sermayesinin pay sahibi ortaklarından oluşmaktadır. Şirketin 

sermayesinin tamamı ÖİB’ye aittir.  

 

Ana Sözleşmede, Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıl olan 5 üyeden oluşması 

öngörülmüştür. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 

bağlı olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) tarafından atama yapılmaktadır.  

 

Ana Sözleşmede, Denetim Kurulunun görev süresi bir yıl olan 2 üyeden oluşması 

öngörülmüştür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile 15.04.2013 

tarihinden itibaren, Denetim Kurulu için herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır.  

 

Diğer taraftan Genel Müdürlük görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atanmış 

olan Yönetim Kurulu üyelerinden birinin görevlendirilmesi suretiyle yürütülmektedir. 

 

Yönetim Kurulu 05.05.2015 tarih 2015/14 sayılı kararı ile kabul edilen teşkilat şemasına 

göre Şirketin teşkilat yapısında; Genel Müdür, Hukuk Müşavirliği, Otopark İşletmesi ile 

Özelleştirme Hizmetleri Grup Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Grup Başkanlığı ve grup 

başkanlıklarına ait alt birimler yer almaktadır. 
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler, Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 

Son İki 

Yıl 

Farkı 

Artış 

veya 

Azalış 
(%) 

Sermaye Bin TL 1.000 1.000 1.000 0 0 

Ödenmiş sermaye Bin TL 1.000 1.000 1.000 0 0 

Öz kaynaklar Bin TL 80.376 81565 81683 118 0,1 

Yabancı kaynaklar Bin TL 3.298 1.217 1.358 141 12 

Toplam Aktifler Bin TL 83.674 84.127 85.807 1.680 20 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 32 45 16 29 64 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 53,3 75 26 49 65 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL - - - - - 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL - - - - - 

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 22.307 23.280 23.280 0 0 

İştirakler temettü geliri Bin TL 1.576 1.959 2.061 383 20 

Tüm alım tutarı Bin TL 909 1.150 1.303 153 13 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL - - - - - 

Net satış tutarı Bin TL - - - - - 

Stoklar Bin TL - - - - - 

Memur Kişi - - - - - 

Sözleşmeli Kişi 1 1 1 0 0 

İşçi Kişi 7 7 5 (2) (29) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 882 955 1.098 143 15 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar 

yönünden) 

% - - - - - 

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 3,3 1,7 3,8 2,1 124 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (2.482) (2.143) (2.469) 326 (15) 

Dönem kârı veya zararı Bin TL 2.778 1.345 3.106 1.761 131 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer 

yasal yükümlülükler 

Bin TL 344 - 339 339 0 

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 2.434 1.345 2.767 1.422 106 

 

İşlettiği santralların özelleştirme işlemlerinin 01.09.2008 tarihi itibarıyla tamamlanması 

üzerine herhangi bir üretim faaliyeti bulunmayan Şirketin, bu tarihten sonraki faaliyetleri; 

işletme hakkı devir sözleşmeleri kapsamında mülkiyeti kendisine ait olan santrallerde yapılacak 

yatırımlar ve sigorta işlerinin izlenmesi, ayrılacak amortismanların takibi ve yapılan işlerle ilgili 

kontrol ve denetim görevi gibi hususlarla sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla Şirketin söz konusu 

tarihten bu yana üretimi, satışları ve stokları bulunmamakta olup santrallerin yönetim ve 

denetim giderleri sonucunda  faaliyet zararı ortaya çıkmaktadır.  
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Şirket’in yıllar itibarıyla üretim faaliyeti olmadığından, Şirket yapılan giderleri nakit 

fazlalarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirlerinden, özelleştirme idaresi 

tarafından özelleştirilmek üzere devri yapılmış olan iştiraklerinden alınan temettüler ve otopark 

gelirlerinden karşılamaktadır. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Şirket’in yıllar itibarıyla üretim faaliyeti olmadığından, yapılan giderleri nakit 

fazlalarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirlerinden, özelleştirme 

idaresi tarafından özelleştirilmek üzere devri yapılmış olan iştiraklerinden alınan temettüler ve 

otopark gelirlerinden karşılamıştır. 

 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Şirketin 2018 yılı bütçesi, Yönetim Kurulu’nun 10.11.2017 tarih 2017/25 sayılı 

kararı ile kabul edilmiş olup 02.10.2018 tarihli 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 

ile revize edilmiştir.  

Bütçeye ilişkin başlıca bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü 

2017 2018 

Gerçekleşen 
Bütçeye 

Göre 

Sapma                

(İlk Durum) 

(%) 

Bütçe 

Gerçekleşen 
Bütçeye 

Göre 

Sapma               

(İlk Durum) 

(%) 

İlk                

Durum 

Son 

Durum 

A-Personel sayısı Kişi 8 0 8 8 6 25 

B-Personel giderleri Bin TL 955 0,3 1.104 1.113 1.098 0,5 

C-Tüm alım tutarı Bin TL 1.150 (4,8) 1.324 1.340 1.304 (1,5) 

D-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 45 (25) 60 60 16 (73) 

E-Dönem Karı veya Zararı Bin TL 1.345 347 1.094 2.911 3.106 184 

 

 

Santralleri özelleştirilmiş ve işletme hakkı devredilmiş olduğu için üretim ve pazarlama 

hedefi olmayan Şirket’in 2018 yılı bütçesinde; 1.323.700 TL’lik alım yapılması, 5.105.555 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. 2018 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

7 

 

TL’lik gider ve 60.000 TL’lik yatırım yapılması, 2.200.000 TL tutarındaki faiz gelirleri, 

2.000.000 TL iştiraklerden temettü geliri ve 2.100.000 TL tutarındaki diğer faaliyetlerden 

gelirler toplamı olan 6.300.000 TL’den, 2.496.055 TL tutarındaki genel yönetim giderleri ile 

2.709.500 TL tutarındaki diğer olağan gider ve zararlar toplamının indirilmesinden sonra 

1.094.445 TL dönem kârı elde edilmesi öngörülmüştür. 

2018 yılı Ekim ayında yapılan bütçe revizesinde; alım ödeneği 1.339.500 TL,  gider 

ödeneği 4.640.550 TL olarak kabul edilmiş, yatırım ödeneği 60.000 bin TL olarak revize 

edilmiş dönem kârının 2.911.000 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 

2018 yılı Aralık ayında bazı hesaplarda meydana gelen 57.400 TL ödenek aşımı, Genel 

Müdürlük makamının 31.12.2018 Olur’ları ile tasarruf edilen gider kalemlerinden 

karşılanmıştır.   

2018 yılında; 60.000 TL lik yatırım ödeneğinden 15.640,51 TL harcama yapılmış, 

1.303.533,34 TL tutarında alım, 4.456.047,14 TL gider gerçekleştirilmiş, 3.106.193,07 TL 

olarak gerçekleşen dönem kârından 339.236,46 TL tutarındaki kurumlar vergisi düşüldükten 

sonra 2.766.956,61 TL dönem net karı elde edilmiştir.  

 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

 ADÜAŞ’ın personel sayı ve harcamalarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

 

 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

Personel 

Sayısı 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

  Sayısı 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim Kurulu üyeleri  (kuruluş dışı) 5  3 266 292 291 

II-Memurlar       

III-Sözleşmeliler 1  1 76 96 93 

    A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 1  1 76 96 93 

    B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar       

    C-Diğer sözleşmeliler       

IV-İşçiler 7  5    

   A-Sürekli işçiler 7  5 613 729 713 

   B-Geçici işçiler       

Genel Müdürlük Toplamı 8  6 955 1.117 1.097 

Yüklenici İşçiler 21  23 1.123 1.323 1.284 

 

Şirkette 2018 faaliyet dönemi sonunda, II sayılı cetvele tabi 1 adet sözleşmeli personel 
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ile kapsam dışı statüde 7 işçi çalışmış ancak 2018 yılı Aralık ayında kapsam dışı işçilerden 2 

sinin iş akdinin feshedilmesi nedeniyle yılsonu işçi mevcudu 5’e düşmüştür.     

Şirkette 2018 faaliyet dönemi sonunda temizlik, idari destek, veri hazırlama, otopark 

işletmeciliği ve destek hizmetleri için hizmet alımı yoluyla toplam 23 yüklenici işçisi istihdam 

edilmiştir.  

ADÜAŞ, 2018 faaliyet döneminde 1.097.000 TL tutarında personel harcaması yapmıştır, 

bu harcamanın 291.000 TL’lik kısmı Yönetim Kurulu üyeleri, 93.000 TL’lik kısmı sözleşmeli 

personel, 713.000 TL’lik kısmı ise sürekli işçiler için yapılan giderlerdir. 

 

 

1.5.3 Tedarik 

Teşekkül, 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.  

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca, 

kuruluşların doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının 

temini için yapacakları ve tutarı belirli limitin altındaki mal ve hizmet alımları, bu Kanundan 

istisna edilmiştir.  

 

Şirketin, temizlik, idari, destek ve veri hazırlama işleri için personel hizmet alımı açık 

ihale suretiyle; otopark, destek hizmetleri, avukatlık hizmetleri ve mali müşavirlik hizmetleri 

için doğrudan temin suretiyle, personel hizmeti alınmaktadır. Tüketim malzemeleri ise, ihtiyaç 

olduğunda doğrudan temin suretiyle alınmaktadır. 
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1.5.3.1 Mal Alımları 

Şirket’in 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği mal alımları, program ve önceki yıl 

değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

 

 

Alımlar 

2017 

Gerçekleşen 

2018 

Program Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 
(%) 

Miktar Tutar  

(Bin 

TL) 

Miktar Ödenek 

(Bin TL) 

Miktar Tutar  

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı 

Maddeler (Yurtiçi) 

 27  20  19 (5) 

2-İşletme Malzemesi, 

Yedekler ve Diğer 

Malzemeler 

       

3-Ticari Mallar        

Genel toplam  27  20  19 (5) 

Verilen sipariş avansları        

 

 Şirket, 2018 yılında yurtiçinde 19 bin TL tutarında ilk madde ve yardımcı madde alımı 

gerçekleştirmiş olup söz konusu alım üretime ilişkin olmayıp; kırtasiye, büro, kayda tabi ve 

temizlikle ilgili malzeme giderlerine ilişkindir. 

 

 Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin ilk madde ve malzeme stoklarına ilişkin 

bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

 

 

 

              İlk madde ve malzemeler 

2017 

yılından 

devreden 

     stok 

(Bin TL) 

2018 yılında 2019 Yılına 

Devreden 

Stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 0 19 19 0 

2- İlk madde ve yardımcı maddeler     

3- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer     

Toplam 0 19 19 0 

 

Şirketin 2017 yılından stok devri bulunmamakta, yıl içerisinde alınmış olan ilk madde 

ve yardımcı maddeler, alındığında stok hesaplara alınmayıp giderleştirildiğinden ertesi yıla 

devir vermemiştir.  
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1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Şirket’in 2018 yılında gerçekleştirdiği hizmet alımları, program ve geçen yıl değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

 

 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 
Miktar 

Tutar 

(Bin 

TL) 

Miktar 

Ödenek

(Bin 

TL) 

Miktar Tutar 

(Bin TL) 

1-Üretim        

2-Temizlik  103  77  77 0 

3-Koruma ve Güvenlik        

4-Taşıt ve Araç Kiralama  30  30  0 100 

5-Yemek        

6-Diğer  1.020  1.216  1.208 (0,7) 

Genel Toplam  1.153  1.323  1.285 (3,1) 

 
2018 yılında, doğrudan temin suretiyle bir mali müşavir ve bir avukat ile otopark 

işletmeciliği için yapılan sözleşme kapsamında hizmet alınırken, temizlik, veri hazırlama ve 

veri giriş işleri ve idari - teknik destek hizmetleri gibi hizmet alımları ihale ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 Veri hazırlama ve veri giriş işleri için 7 kişi, teknik destek işleri için 1 kişi temizlik işi 

için 2 kişi, idari destek işi için 6 kişi, otopark hizmet işi için 7 kişi, olmak üzere toplam 23 kişi 

hizmet alımı yoluyla çalıştırılmıştır. Alım programında 30.000 TL’lik araç kiralaması 

öngörülmüş olup faaliyet döneminde bu ödenek kullanılmamıştır.  
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1.5.4 Giderler 

2018 yılı gider ödenekleri ve gerçekleşmeleri, önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 2017 2018 

 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 

Son 

Durumuna 

Göre Fark 

(Bin TL) 

Ödeneğe 

Göre 

Sapma(%) 

0- ilk madde ve malzeme giderleri 27 20 19 (1) (5,0) 

1-İşçi ücret ve giderleri 650 765 749 (16) (2,1) 

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve 

giderleri 

342 388 385 (3) (0,7) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 1.740 1.673 1.610 (63) (3,8) 

4-Çeşitli giderler 97 100 94 (6) (6,0) 

5-Vergi resim ve harçlar 7 95 92 (3) (3,1) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 1.529 1.600 1.507 (93) (5,8) 

7-Finansman giderleri      

Toplam 4.392 4.641 4.456 (185) (4,0) 

 

2018 yılı giderleri toplamı 4.456.047,14 TL olup, ödeneğin ilk durumuna göre  %12,7 

son durumuna göre % 4 oranında düşük gerçekleşmiştir. 

19.289,55 TL tutarındaki ilk madde ve malzeme giderleri; kırtasiye, büro ve temizlikle 

ilgili malzeme giderleridir. 

Şirkette işçi statüsünde çalışmakta olan 7 personele 748.506,64 TL ücret ve benzeri 

ödeme yapılmıştır. 2018 yılında,  sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan 1 personel ile 

Yönetim Kurulu üyelerine ödenen maaş ve ikramiye dahil toplam 385.214,85 TL tutarında ücret 

ve benzeri ödemede bulunulmuş, bu tutarın tamamı cari yıl giderlerine verilmiştir. 

Şirket 2018 yılında;  1.610.328,55 TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 

giderlerinde;  478.809,50 TL’si büro hizmeti alımına, 92.588,47 TL si teknik hizmet alımına, 

153.057,15 TL’si otopark arsa kirasına, 76.864,22 TL’si temizlik hizmeti alımına, 396.997,20 

TL’si otopark hizmet alımına, 197.584,70 TL’si idari destek hizmet alımına,  22.731,54 TL’si 

aydınlatma, ısıtma ve su giderlerine,  16.336,03 TL’si dışarıya yaptırılan bakım onarım 

giderlerine, 41.399,70 TL’si müşavirlik hizmetlerine, 2.437,50 TL’si hizmetle ilgili şehir içi 
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ulaşım giderine,   111.656,75 bin TL’si taşeron hizmet alımı personeli kıdem tazminat giderine, 

19.111,75 TL’si diğer gidere 754,04 TL’si de patent ve lisans giderlerine aittir. 

94.017,09 bin TL tutarındaki çeşitli giderlerin;  51.197,60 TL’si ilan ve reklam 

giderlerine, 7.057,02 TL’si ticaret odası aidat giderine, 9.423,47 TL’si misafir ağırlama 

giderlerine,  11.017,99 TL’si yolluk giderlerine, 4.630,66 TL’si PTT giderlerine, 3.794,82 

TL’si de dava, icra, noter giderlerine 6.893,51 TL’ si sigorta giderine 2,02 TL’si acyo ve havale 

giderine aittir. 

Vergi, resim ve harçlar tutarı olan 91.740,89 TL’nin;  88.080,08 TL’si emlak vergisi, 

2.294,98 TL’si damga vergisi, 373,91 TL’si özel iletişim vergisi, 425 TL’si çevre temizlik 

vergisi, 566,92 TL’si de diğer vergi resim ve harç giderleri ile ilgilidir. 

Amortisman giderleri 1.506.949,57 TL, olup 1.413.825,15 TL si, Şirketin işletme hakkı 

devredilen Santralleri ile ilgilidir. 

 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

İşlettiği santralların özelleştirme işlemleri 01.09.2008 tarihi itibarıyla tamamlanan 

ADÜAŞ’ın, bu tarihten itibaren herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. 

1.5.6 Pazarlama 

01.09.2008 tarihi itibarıyla üretim faaliyeti bulunmayan ADÜAŞ’ın, bu tarihten itibaren 

herhangi bir pazarlama faaliyeti de bulunmamaktadır. 

1.5.6.1 Satışlar 

01.09.2008 tarihi itibarıyla üretim faaliyeti bulunmayan ADÜAŞ’ın, bu tarihten itibaren 

satış işlemi de bulunmamaktadır. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

01.09.2008 tarihi itibarıyla üretim faaliyeti bulunmayan ADÜAŞ’ın, bu tarihten itibaren 

satış işlemi de bulunmamaktadır. 
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1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

2018 yılı sonu itibarıyla Şirketin bağlı şirketi bulunmamakta olup iştirak edilen 

Şirketlerin sermayeleri ve ADÜAŞ’ın taahhüt ettiği ve ödediği sermaye payları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.    

  

Tablo 9: İştirakler Tablosu 

 
 

 

 
İştirakler* 

İştirakin 

Esas 

Sermayesi 
 

Bin 

TL/Euro 

 

İştirakin 
Ödenen 

Sermayesi 

 
 

Bin 

TL/Euro 

 

Ana Kuruluş Tarafından 
2018 Yılı Sonunda 

Toplam Kamu Payı** İştirakin İştirakin İştirakin 

Taahhüt 

edilen 

sermaye 
 

Ödenen 

sermaye 

Ödeme 

oranı 

Taahhüt 

edilen 
sermaye 

Ödenen 

sermaye 

Ödeme 

oranı 

Gerçekleşen 

dönem 

Kârı veya zararı 
Bin TL/Euro 

Ana kuruluşa 

isabet eden 

temettü 
Bin TL*** 

Temettünün 

ödenmiş 

Sermayeye 
oranı 

Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Milli 

Reasürans 

660.000 660.000 

 

22.241 

 

22.241 

 

100 38.672 38.672 100 150.503 309.275 1.685 1.685 0,076 0,076 

2 
Compagnie 

Ottomane 

8.500 8.500 1.039 1.039 100 1.039 1.039 100 433,712 433,413 
 

274 376 
 

0,264 0,361 
 

Toplam      23.280                   23.280               38.736                   38.736                                          1.959         2,061              

* Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş’ nin % 0,003 oranındaki payı 2018 Yılı Kasım Ayında satılmış olup 1,53 TL de 

kayıtlardan çıkarılmıştır. Compagnie Financiere Ottomane S.A’ya ilişkin isabet eden temmettü tutarı hariç tüm tutarlar EURO 

para birimi olarak yer almaktadır. 

** 1.İştirakte ayrıca T.C. Ziraat Bankası'nın 16.430.944 TL (%2,49) payı bulunmaktadır. Luxemburg menşeili 2. iştirakteki 

diğer pay sahiplerine ilişkin bilgi edinilememiştir. 

*** Söz konusu temettü tutarı, iştirakin bir önceki yılki faaliyetine ilişkin karından elde ettiği sonraki yıl şirkete gönderdiği ve 

şirketin geldiği yılda iştirak geliri olarak kaydettiği tutara ilişkindir. 

 

Şirketin, bilançosunda yer alan 240 İştirakler Hesabında 23.279.690,24 TL yer almakta 

olup, bu tutar ÖİB tarafından Şirkete devredilen ve 2016 yılında kayıtlara aktarılan 

iştiraklerdeki pay tutarlarını kapsamaktadır. 

 

Söz konusu tutar, ÖYK’nın 04.10.2013 tarih ve 2013/168 sayılı kararı ile Hazine ve 

Maliye Bakanlığı adına kayıtlı Milli Reasürans T.A.Ş sermayesindeki %3,37, Compagnie 

Financiere Ottomane S.A'nın sermayesindeki 37.660 adet adi hisseye karşılık gelen % 1.4 ve 

5.2 adet kurucu hisselerine karşılık gelen %2.41 pay oranları özelleştirme kapsam ve programa 

alınmış olup; ÖİB’nin 21.07.2015 tarih 607 sayılı olurları ile ÖİB’ye ait olan iştirak hisselerinin 

satışını teminen 4046 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (B) ve  (C) bentlerine göre Şirkete 

devredilmiş olması nedeniyle kayıtlara alınan tutarlarla ilgilidir.  

Şirket 2018 yılında toplam 2.060.547,93 TL temettü geliri elde etmiştir.  Bu tutarın, 

1.684.883 TL’si Milli Reasürans T.A.Ş. tarafından, 375.664,93 TL’si ise Compagnie 

Financiere Ottomane S.A tarafından Şirkete temettü geliri olarak gönderilmiştir. 
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Her iki Şirkette bulunan iştirak payının satışı için 2018 yılında ihaleye çıkılmış olup  

Milli Reasürans’a teklif gelmediğinden Compagnie Financiere Ottomane SA’ya gelen teklif 

yeterli görülmediğinden ÖİB oluruyla ihaleler iptal edilmiştir. 

1.5.8 Yatırımlar 

2018 Yılı faaliyet döneminde 60.000 TL olarak öngörülen yatırım ödeneğinden 

15.640,51 TL tutarında demirbaş alımı yapılmış ve ilgili hesaplara kaydedilmiştir.  
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1.6 Bilanço 

ADÜAŞ’ın 31.12.2018 tarihli bilançosu, Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.02.2019 tarih 

ve 2019/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 4046 sayılı Kanun kapsamında Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı'nın 29.03.2019 tarih ve 2019/ÖİB-K-01sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

 

Şirketin mali tabloları 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde 

öngörülen Tekdüzen Hesap Planı ve değişikliklerine uygun olarak hazırlanmaktadır.  

 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Şirketin aktif hesaplarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 10: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 2017 2018 Fark 

Bin TL Bin TL % Bin TL % 

I-Dönen varlıklar:      

A-Hazır değerler 23.070 27,4 26.553 31,0 3.483 

B-Menkul kıymetler      

C-Ticari alacaklar 1  2  1 

D- Diğer alacaklar 681 0,9 490 0,6 (191) 

E-Stoklar      

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 14 0,1 10  (4) 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 

167  49  (118) 

H-Diğer dönen varlıklar      

Toplam (I) 23,933 28,4 27.104 31,6 3.171 

      

II-Duran varlıklar:      

A-Ticari alacaklar      

B- Diğer alacaklar      

C-Mali duran varlıklar 23.280 27,7 23,280 27,1  

D- Maddi duran varlıklar 36.719 

 

43,7 35.296 41,1 ( 1.423 ) 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 195 0,2 127 0,2 ( 68 ) 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 

     

H-Diğer duran varlıklar      

Toplam (II) 60.194 71,6 58.703 68,4 ( 1.491 ) 

      

Genel toplam (I + II) 84.127 100 85.807 100 1.680 

Nazım hesaplar 130.707  125.247  ( 5.460 ) 
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Dönen Varlıklar: 

Şirketin dönen varlıkları önceki yıla göre 3.171.112,13 TL artarak 27.104.385,39 TL 

olarak gerçekleşmiş olup aktif tutarı içindeki payı %  31,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Hazır Değerler: 

Şirketin 2018 yılsonu itibariyle, devreden hazır değerleri toplamı 26.553.466,13 TL 

olup, tamamı bankalarda tutulan mevduatı kapsamaktadır. Yılsonu itibariyle 26.553.466,13 TL 

tutarındaki bankalar hesabının 26.510.000 TL si vadeli hesaplardan, 43.466,13 TL si de vadesiz 

hesaplardan meydana gelmiştir. Bankalarda bulunan mevduatın, işletme faaliyetlerinde 

kullanılacak olan kısmı vadesiz hesaplarda tutulmuş, diğer kısmı ise Kamu Haznedarlığı Genel 

Tebliğine uygun olarak yıl içerisinde vadeli hesaplarda değerlendirilmiş, bu hesaplara 

3.466.862,49 TL faiz geliri tahakkuk etmiştir.  

Ticari Alacaklar: 

Ticari alacaklar hesabında kayıtlı 1.851,79 TL, Genel Müdürlük hizmet binasının 

elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için verilen güvence tutarlarına aittir. 

Diğer Alacaklar: 

Bu hesaptaki 489.965,32 TL’nin; 366.066,20 TL’si Şirket ile Karadeniz Bakır 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü (KBİ) arasında yapılan temlik sözleşmesi gereği devir alınan 

tutarları, 110.557,80 TL’si bankalar tarafından vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinden 

bankaca stopaj vergisi olarak kesilen tutarı, 13.341,32TL’si de otoparktan yılsonu itibariyle 

resmi tatil günlerinde elde edilen hasılat tutarını kapsamakta olup, bu tutar 02.01.2019 tarihinde 

banka hesabına yatırılmıştır.  

Şüpheli Diğer Alacaklar: 

Şüpheli diğer alacaklar hesabındaki 7.055,95 TL, Denizli Sarayköy lojmanlarında 

oturan iki kişinin kira borcunu ödememesi üzerine, yargı süreci devam eden alacak tutarına 

ilişkindir. Alacağın tamamı için ait olduğu yılda 7.055,95 TL karşılık ayrılmıştır.  

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: 

Hesap grubunda yer alan 10.548,09 TL’nin;   Aralık ayında peşin ödenen sözleşmeli 

personel ile yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretlerinin 2019 yılına ait (01.01.2019 – 

14.01.2019) 14 günlük kısmını kapsamaktadır.  

 Diğer Dönen Varlıklar: 
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Tamamı 48.554,05 TL olan tutar, 2018 döneminde indirilemeyip 2019 yılına devreden 

KDV tutarına aittir. 

Duran Varlıklar: 

Aktif toplamın % 68,4 ’ini oluşturan duran varlıklar, 1.491.310,59 TL azalarak 

58.702.867,51 TL’ye gerilemiştir.  

Mali Duran Varlıklar: 

Tamamı, 23.279.690,24 TL olan bu hesap; ÖYK’nın 04.10.2013 tarih ve 2013/168 

sayılı kararı ile Hazine Müsteşarlığı adına kayıtlı Milli Reasürans T.A.Ş’nin sermayesindeki % 

3,37 ve Compagnie Financiere Ottomane S.A’nın sermayesindeki 37.660 adet adi hisseye 

karşılık gelen % 1.4 ve 5.2 adet kurucu hisselerine karşılık gelen % 2.41 pay oranları 

özelleştirme kapsam ve programa alınmış olup; ÖİB’nin 21.07.2015 tarih 607 sayılı olurları ile 

İdareye ait olan iştirak hisselerinin satışını teminen 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunun 18 

Madesinin (B) ve  (C) bentlerine göre Şirkete devredilmiş olması nedeniyle kayıtlara alınan 

tutarlarla ilgilidir. 

Maddi Duran Varlıklar: 

Aktif toplamın % 41,1’ni oluşturan maddi duran varlıklar, 1.423.496,10 TL azalarak 

35.295.708,83TL’ye gerilemiştir.  

2017 yılından devren gelen 74.699.806,59TL’lik maddi duran varlıklar toplamına, cari 

yıl içinde 15.640,51 TL tutarında demirbaş alımı yapılması sonucunda maddi duran varlıklar 

toplamı brüt 74.715.447,10 TL ye yükselmiştir. 

2018 Yılından devreden 37.980.601,66TL lik maddi duran varlıklar amortisman 

toplamına yıl içinde tahakkuk eden amortisman tutarı 1.439.136,61TL ilavesi neticesinde 2018 

Yıl sonu amortisman tutarı 39.419.738,27 TL ye yükselmiştir. 

Brüt 74.715.447,10 TL olan maddi duran varlık toplamından birikmiş amortisman tutarı 

olan 39.419.738,27 TL’nin çıkarılması sonucu,  maddi duran varlıklar net değeri 35.295.708,83 

TL olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında toplamı 39.419.738,27 TL'sına ulaşan birikmiş amortisman sonucu, 

Şirketin uhdesinde bulunan maddi duran varlıklar % 53 oranında amorti edilmiştir.  

Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 
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Şirket varlıklarının % 0,2 oranında 127.468,44 TL sini maddi olmayan duran varlıklar 

oluşturmaktadır. 

2017 Yılından devredilen 557.084,74TL ‘lik maddi olmayan duran varlıklara yıl içinde 

giriş ve çıkış olmadığından dolayı 557.084,74 TL olarak gerçekleşmiştir.  Bu tutardan 

429.616,30 TL birikmiş amortisman tutarının çıkarılması sonucu Maddi Olmayan Duran 

Varlıkların net bedeli 127.468,44 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Şirket kaynaklarının ayrıntısı, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 11: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 2017 2018 Fark 

Bin 

TL 
Bin 

TL % 

Bin 

TL % 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:      

A-Mali borçlar      

B-Ticari borçlar 749 0,9 773 1,0 24 

C-Diğer borçlar 1  29  28 

D-Alınan avanslar      

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri      

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 58  57  ( 1 ) 

G-Borç ve gider karşılıkları      

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 

25  0  ( 25 ) 

 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (I) 833 0,9 859 1,0 26 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      

A-Mali borçlar      

B-Ticari borçlar      

C-Diğer borçlar      

D-Alınan avanslar      

E-Borç ve gider karşılıkları 384 0,5 498 0,6 114 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider      

Tahakkukları      

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (II) 384 0,5 498 0,6 114 

Toplam (I+II) 1.217 1,4 1,357 1,6 140 

III-Öz kaynaklar:      

A-Ödenmiş sermaye  1.000 1,2 1.000 1,2 1.422 

B-Sermaye yedekleri 79.75

4 

94,8 79.75

4 

93,0  

C-Kâr yedekleri 811 1,0 929 1,0  

D-Geçmiş yıllar kârları      

E-Geçmiş yıllar zararları (-)      

F-Dönem net kârı (zararı) 1.345 1,6 2.767 3,2 118 

Toplam (III) 82.91 98,6 84.45 98,4 1.540 
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0 0 

Genel toplam (I+II+III) 84.12

7 

100 85.80

7 

100 1.680 

Nazım Hesaplar 130.7

07 

 125.2

47 

  

Şirketin pasif toplamı geçen yıla göre 1.679.801,54 TL artarak 85.807.252,90 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Bu artışa,  işçi personel ile taşeron personel için ayrılan kıdem 

tazminatı karşılıkları ile dönem net karının artışı etken olmuştur. 

Pasif toplamının %98,4 oranında 84.449.601,16 TL'si özkaynaklardan, %1,6 

oranında 1.357.651,74 TL’si de kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluşmuştur. 

Şirketin uzun vadeli yabancı kaynaklarındaki tutar 498.112,77 TL olup, bu tutar kıdem 

tazminatı karşılığı ile ilgilidir. 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Ticari borçlar, hesap bakiyesi olan 772.858,14 TL’nin 111.434,52 TL’ si satıcılar ile 

ilgili 661.423,62 TL’si de alınan depozito ve teminatları kapsamaktadır. Satıcılar hesabındaki 

111.434,52 TL gerçek ve tüzel kişilerden alınan mal ve hizmet bedeli ile ilgili olarak tahakkuk 

eden borçlar, 2019 yılı Ocak ayında ödenmiştir. Alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı 

olan 661.423,62 TL’nin 655.000 TL’si Şirketin gayrimenkul satışları ile ilgili olarak ihaleye 

katılan gerçek ve tüzel kişilerden almış olduğu geçici teminat tutarını, 6.423,62 TL’ si de hizmet 

alımı yapmış olduğumuz yüklenicilerden alınan kesin teminatları kapsamaktadır. 

Diğer Borçlar hesap bakiyesi 29.437,15 TL olup, 820 TL’si otopark abonman 

müşterilerinin manyetik giriş kart bedelini, 28.617,15 TL’de işçi personel ile Yönetim Kurulu 

üyesinin 2018 yılı Aralık ayına ait kıst maaş ve kıst ikramiyesini kapsamaktadır. 

Tamamı 57.243,68 TL olan ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerin; 17.772,41 TL’si 

işletmenin sorumlu sıfatıyla 9/10 oranında tevkif ettiği katma değer vergisine 17.716,35 TL si 

personele ait damga ve gelir vergisi stopajına, 817,85 TL si üçüncü kişilere ait gelir vergisi 

stopajına, 20.937,07 TL si de işçi personele ait SGK prim kesintisi ile işsizlik prim kesintisini 

kapsamaktadır. 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabında kayıtlı bulunan 498.112,77 TL, kıdem tazminatı 

karşılığı ile ilgili tutardır. ÖİB’ nin 27.05.2016 tarih 3920 sayılı yazıları gereği, Şirketin kapsam 

dışı personeli ile taşeron işçiler için kıdem tazminatı karşılığının ayrılması için talimat 
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verdiğinden karşılık ayırma işlemine devam edilmektedir. 

Özkaynaklar 

Öz kaynaklar, Kaynaklar toplamının %98,4’ünü oluşturmaktadır. Şirketin 1.000.000 TL 

olan esas sermayesinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olup, tamamı ödenmiştir. 

Toplam tutar olan 79.753.726,68 TL’nin 56.474.036,44 TL’si ÖİB’den bedelsiz olarak 

devralınan ve sabit kıymet hesaplarına aktarılan santrallerin net değerini ve 23.279.690,24TL’si 

de ÖİB tarafından Şirkete devredilen iştiraklerle ilgili tutarı kapsamaktadır. 

Toplam tutarı 928.917,87 TL olan kâr yedeklerinin 594.414,39 TL’si 2007 Yılı kıst 

faaliyet döneminde elde edilen dönem kârı üzerinden ayrılan 1. tertip yasal yedek akçeyi, 

216.739,54 TL’si de 2016 yılında elde edilen dönem karı üzerinden ayrılan 2. Tertip yasal 

yedek akçeye, 117.763,94 TL’si 2017 yılında elde edilen dönem karı üzerinden ayrılan 2. Tertip 

yasal akçeyi kapsamaktadır.  

2018 Yılı Faaliyet döneminde 3.106.193,07 TL dönem kârı elde edilmiş, 339.236,46 TL 

tutarında kurumlar vergisi karşılığının ayrılmasından sonra dönem net karı 2.766.956,61 TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

Nazım Hesaplar 

Nazım hesaplarda kayıtlı 125.247.080,05 TL’nin;114.872.625 TL’si ÖİB’nin kararları 

kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilmelerine karar verilerek Şirkete bedelsiz devredilen 

taşınmaz satışları nedeniyle alınan teminatları,10.000.000 ABD Doları Zorlu Doğal Elektrik 

A.Ş’ye devredilen santrallerin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği alınan teminatı, 95.418,TL 

si bazı hizmet alımları nedeniyle alınan kesin teminatları, 278.548,74 TL’si dava konusu 

edilmiş aktifle ilgisiz alacak tutarını, 488,31 TL'si ise iz bedellerini kapsamaktadır.  
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1.7 Gelir Tablosu 

 Şirketin ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

02.01.2018 - 31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer 

verilmiştir. 

Şirketin 2018 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren gelir tablosu, geçen yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 12: Gelir Tablosu 

 

Şirketin üretim tesisleri olan santrallerinin 01.09.2008 tarihinde işletme hakkı devri 

yoluyla özelleştirildiğinden, Şirketin 2018 yılı faaliyet döneminde satış hâsılatı, satış maliyeti 

ve dolayısıyla brüt satış kârı oluşmamıştır. Dolayısıyla Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan kar 

ya da zarar; diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı gelir ve karlar ile diğer faaliyetlerden 

olağan ve olağandışı gider ve zararlara bağlı olarak teşekkül etmektedir. 

Toplam tutarı 2.469.488,89 TL olan faaliyet giderlerinin tamamı genel yönetim 

giderlerine aittir. Satış hâsılatı olmadığından faaliyet giderleri içindeki genel yönetim giderleri 

tutarı 2.469.488,89 TL toplam faaliyet zararını oluşturmuştur. 

Toplam tutarı 7.679.006,15 TL olan diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan  

3.466.862,49 TL’si faiz gelirlerini, 2.060.547,93 TL’si iştiraklerden elde edilen gelirleri, 

2.151.595,73 TL ise diğer olağan gelir ve karlar hesabını kapsamaktadır. 

Toplam tutarı 2.157.559,13 TL olan Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap 

grubundaki giderlerin; 1.413.825,15 TL’si işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilen 

santrallerin cari dönem amortisman tahakkuklarını, 39.711,24 TL’sini devredilen santraller için 

devir sözleşmesi gereğince Zorlu A.Ş. tarafından ödenen emlak vergilerini, 34.800,96 TL’si 

Gelir ve Giderler 2017 2018 Fark 

A-Brüt satışlar - - - 

B-Satış indirimleri (-) - - - 

C-Net satışlar - - - 

D-Satışların maliyeti(-) - - - 

Brüt satış kârı veya zararı - - - 

E-Faaliyet giderleri (-) ( 2.143 ) ( 2.469) 326 

Faaliyet kârı veya zararı ( 2.143 ) (2.469) 326 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 5.734 7.679 1.945 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (2.533) (2.158) (375) 

H-Finansman giderleri (-)    

Olağan kâr veya zarar 1.058 3.052 1.994 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 315 54 (261) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) (28)  28 

Dönem kârı veya zararı (-) 1.345 3.106 1.761 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) - (339)  

Dönem net kârı veya zararı (-) 1.345 2.767 1.422 
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Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenen gelir vergilerini, 0,61 TL si yuvarlama farklarını, 

572.733,10 TL si otopark işletme maliyet giderlerini, 96.220,80 TL si diğer giderleri, 267,27 

TL de sözleşmeli personelin bordrodaki SGK kesintisi ile bankalardaki SGK veri tabanı 

uyuşmazlığından kaynaklanan fark tutarını kapsamaktadır. 

Faaliyet zararı olan 2.469.488,89 TL’ye,  7.679.006,15 TL diğer faaliyetlerden olağan 

gelir ve kârların eklenmesi, 2.157.559,13 TL diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların 

tenzili sonucu olağan kâr 3.051.958,13 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer olağan dışı gelir ve kârlar hesabında kayıtlı 54.234,94 TL’nin 25.000 TL‘si irat 

kaydedilen teminatlara, 29.234,94 TL si de iş akdi feshedilen 2 işçi ile istifa eden bir personelin 

kıdem tazminatı karşılığına ilişkindir. 

   Şirketin 2018 Yılı dönem kârı 3.106.193,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 Yılında 

elde edilen dönem karı üzerinden; 339.236,46 TL kurumlar vergisi karşılığı ayrılmıştır.   

2018 Yılı 3.106.193,07 TL’lik dönem karından vergi ve diğer yasal yükümlülükler 

karşılık tutarı olan 339.236,46 TL’nin tenzili sonucunda dönem net karımız 2.766.956,61 TL 

olarak gerçekleşmiştir.  

1.8 Mali Rasyolar 

Şirketin varlıkları ve kaynakları arasındaki oransal ilişkileri gösteren mali rasyolar 

tablosuna aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 13: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 2017 

(%) 

2018 

(%) 

Değişim 

(%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 3,0 4,8 160 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 3.182,3 1.980,0 62,22 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 1.108,4 747,5 67,44 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı 

kaynaklar *  

1.108,4 747,5 
67,44 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 1,7 3,8 223,53 

6. Faaliyet Karlılığı= Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar ** - - - 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar - - - 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 153,4 130,2 84,88 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar** - - - 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar** - - - 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi** - - - 

12. Özkaynak Devir Hızı= Net satışlar /Özkaynaklar ** - - - 
* Şirketin stok hesabı bulunmadığından Likidite Oranı, Cari Oranla aynı çıkmaktadır. 

** Şirketin satışları, dolayısıyla net satışları ve brüt satış karı bulunmayıp faaliyet giderleri bulunduğundan faaliyet zararı ortaya 

çıkmaktadır. 
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            Yabancı kaynaklar, varlıkların % 4,8 'i oranındadır. Bu oran, bir şirket için son derece 

düşük bir oran olup, kaynakların tamamının özkaynak niteliğinde olduğunu ve borçlanma 

ihtiyacının bulunmadığını göstermektedir.  

Mali yeterlilik oranının yüksek çıkması, Şirketin yabancı kaynak kullanmamasının yanı 

sıra, özelleştirilmek üzere Şirkete devredilen varlıkların karşılıklarının özkaynaklar içerisinde 

sermaye yedekleri hesabından izlenmesinden kaynaklanmaktadır.  

Şirketin nakit ve nakde çevrilebilir değerlerinin yüksek olmasına karşılık kısa vadeli 

borçlarının çok düşük olması, borç ödeme gücünü gösteren cari oranın yüksek çıkmasına neden 

olmaktadır. Şirketin herhangi bir stoku bulunmadığından likidite oran sonucu cari oran ile 

aynıdır.  

Şirketin sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmede kullandığı iktisadi kıymetlerini ne 

ölçüde etkin kullanıldığını gösteren varlık kullanım oranları, mülkiyeti Şirkete ait santrallerin 

işletme hakkı 01.09.2008 tarihi itibarıyla devredildiğinden ve Şirketin esas faaliyet konusu olan 

elektrik üretimini gerçekleştirmediğinden ve dolayısıyla satış hasılatı bulunmadığından 

hesaplanmamıştır.  

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştay’a 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) 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

 Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosu 

esas alınmıştır. 
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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 geçerli raporlama çerçevesine göre 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, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, diğer 

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine 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, 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 İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve 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, kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna 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 üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 
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5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İç kontrol sistemi, kurumların amaçları doğrultusunda belirledikleri hedeflere 

ulaşmalarına engel olabilecek riskleri en aza indirerek yönetime mevzuata uygun; etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde faaliyet gösterildiği, varlık ve kaynakların yönetildiği; düzenli, 

zamanında ve güvenilir bilgi ile raporlar üretildiği gibi hususlarda makul güvence sağlayan, 

kurumun tüm çalışanları tarafından hayata geçirilen mali ve mali olmayan bütün yöntem ve 

süreçleri içeren bütüncül bir yönetim aracıdır.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın “İç 

Kontrol Sisteminin Oluşturulması” başlıklı 23. maddesinde;  

“(1) İç kontrole ilişkin olarak;  

a) Faaliyetlerin, görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik 

değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde 

yürütülmesini, 

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu riskleri yönetmek 

için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını, 

c) Zamanında ve doğru karar alınmasını, personelin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesini, 

ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere etkin bir bilgi ve 

iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesini, 

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

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

kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulları ile görev ve yetkileri 

çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumludur. 

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim faaliyetlerini 

yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlüdür. 

(3) Bu madde çerçevesinde yapılacak atamalar, Müsteşarlığın uygun görüşünün alınması şartıyla, 4 

üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen sınırlamalara tabi değildir.” Hükmüne yer verilmiştir. 

 

 Ana sözleşmesinde yer alan esas faaliyeti kalmayan, az sayıda personelle otopark 

işletmeciliği, gayrimenkul değerleme ve elinde bulunan mali varlıkların yönetimi ile devredilen 

santrallerin denetim faaliyetleri gibi diğer faaliyetleri yerine getirmekte olan ve hisselerinin 

tamamı özelleştirme idaresinde bulunan ADÜAŞ’ın; iç kontrol eylem planının hazırlanmadığı, 

iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunun oluşturulmadığı ve yılda en az bir kez iç kontrol 

sisteminin öz değerlendirmesinin yapılmadığı tespit edilmiştir.  
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 Ayrıca Şirket personeli tarafından, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” Ek’inde yer alan “Etik Sözleşmesi” imzalanmamıştır.  

 

 Kurum organizasyon yapısı içerisinde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarına 

ilişkin detaylı bir düzenleme bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde şirket organlarının görev 

ve yetkileri yer almakta ayrıca yönetim kurulu kararı ile kabul edilen şirketin organizasyon 

şeması bulunmaktadır. Ayrıca Şirkette yetki devrinin sınırları çalışanlara yazılı olarak 

bildirilmemiştir. 

 

 Şirketin iç kontrol sistemine ilişkin olarak kurumsal risk yönetim çalışmaları 

yapılmamıştır. Yönetim, sistemli bir şekilde analizler yaparak Şirketin amaç ve hedeflerinin 

gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerini tanımlayarak değerlendirmemiş ve bu 

riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını temin 

etmek amacıyla, Risk Strateji Belgesi de hazırlanmamıştır. 

 

 Şirket kurum içi ve dışı bilgi ve iletişimin sağlanması, zamanında ve doğru karar 

alınması, personelin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesi, ilgililerin ve kamuoyunun 

zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere çeşitli yazılımlardan faydalanmaktadır. 

 

 Şirkette iç denetçi bulunmamakta ve dolayısıyla iç denetim faaliyeti de 

yürütülmemektedir. Şirkette yöneticiler tarafından hiyerarşik kontrollerin yapıldığı ifade 

edilmektedir. 

 

 ADÜAŞ’ın iç kontrol sisteminin incelenmesi neticesinde genel olarak şirket içerisinde 

iç kontrole ilişkin farkındalığın düşük olduğu, şirketin iç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla 

faaliyete geçirilmesine yönelik olarak sistemli ve bütüncül bir çalışma yapılmadığı ve iç kontrol 

sistemin önemli bir fonksiyonu olan ve kurumun iç kontrol sisteminin, risk yönetimin ve 

kurumsal yönetimin değerlendirmesini yapmakla görevli olan iç denetim birimin 

oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 
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6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen 

ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi 

içerdiği kanaatine varılmıştır. 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması Açısından Şirket Tüzel 

Kişiliğinin Tasfiye Edilmesi Gerekliliği 

Santrallerinin işletme hakkının devredilmiş olması nedeniyle 2008 yılından bu yana 

üretim faaliyeti bulunmayan ve sadece santrallerle ilgili devir sözleşmesinden kaynaklanan 

takip işleri dışında işletme faaliyeti bulunmayan ADÜAŞ; ÖİB ya da ÖİB’na bağlı bu maksatla 

teşkilatlandırılmış başka kuruluşlar tarafından da yapılabilecek ÖİB tarafından kendisine 

devredilen taşınmazlarla ilgili değerleme ve ihale çalışmaları ile otopark işletmeciliği faaliyeti 

yürütmektedir. Esas faaliyet alanı kalmayan ADÜAŞ’ın tüzel kişiliğinin sonlandırılması ve 

Şirketin başta gayrimenkul değerlemesi alanındaki personeli olmak üzere nitelikli personelinin 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında değerlendirilmesinin kamu kaynaklarının daha etkin, 

ekonomik ve verimli kullanılmasına yardımcı olabileceği tespit edilmiştir. 

 

Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş. (ADÜAŞ), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

(ÖİB)’nın 19.04.2007 tarih ve 415 sayılı “Olur”u ile 4046 sayılı Kanun kapsamında 

özelleştirme kapsam ve programına alınan santralları işletmek üzere kurulmuştur.  

 

ÖYK’nın 27.12.2006 tarih ve 2006/100 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan 

ve 01.07.2007 tarihinden itibaren ADÜAŞ tarafından işletilmeye başlanan EÜAŞ’a ait Tercan, 

Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy, Ataköy HES ile Engil Gaz Türbinleri ve Denizli 

Jeotermal santralleri ÖYK’nın 07.05.2008 tarih ve 2008/29 sayılı Kararı ile özelleştirilmiştir. 

Bunlardan “satış” yöntemiyle özelleştirilen Engil Gaz Türbinleri Santralı ve “işletme hakkı 

devri” yöntemiyle özelleştirilen diğer 8 santralin devri 01.09.2008 tarihinde imzalanan 

sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmiştir.  
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Özelleştirme faaliyetleri, 4046 sayılı Kanun kapsamında ÖİB tarafından yürütülmekle 

birlikte, aynı Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamında özelleştirme kapsam ve programdaki 

kuruluşlara bazı yetkiler devredilerek, taşınmaz ve iştirak hisselerinin özelleştirilme 

işlemlerinin bu kuruluşlar aracılığı ile yürütülmesi sağlanmaktadır. Şirket önceki yıllarda 

olduğu gibi 2018 yılında da, 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamında ÖİB tarafından 

verilen yetkileri kullanarak, kendisine ait ve/veya kendisine devredilen taşınmazların 

özelleştirme işlemlerini de gerçekleştirmiştir. 

  

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 14 üncü maddesinde, 2008 yılında 5784 sayılı Kanunla yapılan ekleme ile; EÜAŞ 

ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının 

özelleştirme programına alınsalar bile bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve 

mülkiyet bağının devam etmesi öngörülmüş, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda; konu, mevcut kapsamı 

ile 18 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

  

Santrallerinin işletme hakkının devredilmiş olması nedeniyle üretim faaliyeti 

bulunmayan Şirket’in, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve 

programına alınan ve daha sonra alınacak olan elektrik üretim tesisleri ile ilgili bir faaliyette 

bulunma imkanı kalmamıştır.  

 

6446 sayılı Kanun’un 18 inci maddesindeki düzenleme kapsamında, işletme hakkı 

devredilen 8 santralin devir sözleşmesinden doğan takip işleri dışında fonksiyonu kalmamış 

olan ve personel yönünden de yeterli kadrosu bulunmayan Şirket; özelleştirme kapsam ve 

programına alınmış olan bazı taşınmazlarla ilgili olarak ÖİB olurları ile verilen özelleştirme 

görevi kapsamında, kendisine devredilen taşınmazlarla ilgili değerlendirme ve ihale 

çalışmalarını ÖİB personeli ile birlikte yürütmektedir.  

 

Şirket’e ait santralların işletme hakkı verilmek suretiyle özelleştirilmesinden elde edilen 

gelirler dahil, 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında özelleştirilmek üzere Şirket’e 

devredilen taşınmazların satışından elde edilen gelirler 4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme 

Fonu’na aktarıldığından, ÖİB’den kiralanan otopark alanının işletilmesi dışında Şirket’in 

personel ve amortismanlardan kaynaklanan giderlerini karşılayacak bir faaliyet geliri 
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bulunmamaktadır.  

 

Şirket, faaliyetlerini büyük ölçüde Özelleştirme Fonu’na temettü olarak aktarılması 

gerekirken bünyede geçmiş yıl kârı olarak tutulan tutarların bankalarda değerlendirilmesi 

suretiyle elde ettiği faiz gelirleri ile 2016 yılında özelleştirilmek üzere devredilen iştiraklerden 

elde edilen temettü gelirlerinden karşılamaktadır.  

 

ADÜAŞ tarafından yürütülen özelleştirme işlemleri, ÖİB ve ÖİB’na bağlı bu maksatla 

teşkilatlandırılmış başkaca kuruluşlar tarafından da yapılabilmektedir.  

 

ADÜAŞ’ın, mevcut faaliyetlerinden kaynak yaratılamadığı gibi, Özelleştirme Fonu’na 

aktarılacak olan fonlar ve temettü gelirleri ile finanse edilen Şirketin 2018 yılı itibariyle yıllık 

4,6 milyon TL’yi aşan giderinin bulunduğu dikkate alındığında, ADÜAŞ’ın bu haliyle varlığını 

devam ettirmesi kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılamaması sebebiyet 

vermektedir.  

 

ÖYK’nın 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararında; ADÜAŞ’ın hisselerinin, 2020 

yılına kadar tamamlanmak üzere “satış (blok satış)” yöntemiyle özelleştirilmesi kabul 

edilmiştir. ÖYK’nın 2015/63 sayılı kararı çerçevesinde, ADÜAŞ’ın sermayesindeki %100 

oranındaki ÖİB payının “blok satışı” suretiyle özelleştirilmesi için 2015 yılı Eylül ayında 

çıkılan ihale, ÖİB’nin 22.10.2015 tarih ve 990 sayılı oluru ile iptal edilmiştir.  

 

Şirketin tasfiye sürecine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na sunulan 18.07.2017 tarih ve 

TKR-15 sayılı takrirde;  

“- 2008 yılından bu yana Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 

getirilen önerilerde, 01.09.2008 tarihinden itibaren faaliyet alanı daralan Şirketin geleceği 

hakkında karar verilmesi, Şirketin santrallerle ilgili devir sözleşmesinden kaynaklanan takip 

işleri dışında işletme faaliyetinin bulunmadığı, sadece 4046 sayılı Kanun kapsamında kendisine 

devredilen taşınmazların değer tespit ve satışını yürüttüğü, ayrıca faaliyet giderlerinin 

tamamını Özelleştirme Fonu’na aktarılmayarak Şirket bünyesinde bırakılan fonlarla 

karşılamakta olduğu ve ilave giderlere sebebiyet verildiği hususları dikkate alınarak, ÖİB 

tarafından Şirketin bir an önce özelleştirilmesi veya bir kamu kurumu ile birleştirilmek sureti 

ile tüzel kişiliğinin sonlandırılmasının istendiği,  

- 4046 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (e) bendinde özelleştirme kapsamına alınan 
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kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak 

durdurulmasına, kapatılmasına ve tasfiyesine karar verilmesinin ÖYK’nın görevleri arasında 

belirtilmiş olduğu ve Şirketin tasfiye edilmesine ilişkin olarak ÖİB tarafından ÖYK Kararı 

alınması gerektiği tespit edildikten sonra,  

- Ana faaliyet konusu, yapılan mevzuat değişikliği sonucunda sona eren, bu nedenle atıl 

durumda kalan ve otopark işletmesinden elde edilen gelir ile faiz geliri dışında herhangi bir 

gelir kaynağı bulunmayan Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin Sayıştay 

Başkanlığı tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak uygun olacağı değerlendirilerek,  

- Şirketce alınacak karar doğrultusunda konuya yönelik iş ve işlemlerin yapılmasında 

Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Yönetim 

Kurulu gündemine alınması”  

talep edilmiştir.  

 

Genel Müdürlüğün 18.07.2017 tarih ve 15 sayılı takririnin görüşüldüğü Şirket Yönetim 

Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararıyla;  

- Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı,  

- Konuya yönelik iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili 

kılınması,  

oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

 

2017/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 27.07.2017 tarih ve 471 sayılı yazıyla gereği 

yapılmak üzere ÖİB’ye gönderilmiştir.  

 

Sayıştay'ın 2016 ve 2017 yılı denetimlerinde; Şirketin tüzel kişiliğinin sona 

erdirilmesine yönelik olarak alınan 19.07.2017 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararının 

uygulanabilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının yanı sıra ÖİB nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulması önerilmiş olup Şirket tarafından 01.11.2018 tarih ve 558 sayılı yazı ile ÖİB'den 

Şirketin tasfiye edilmesi veya özelleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi 

verilmesi talep edilmiştir, fakat Nisan 2019 itibariyle şirketin tasfiyesine ilişkin başka her hangi 

bir gelişme görülmemiştir.  
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Öneri: 

Yönetim Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 15 sayılı (Şirketin tasfiye edilerek tüzel 

kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı ve Konuya yönelik iş ve işlemlerin yapılması 

hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ilişkin) Kararının uygulanabilmesine yönelik 

tedbirlerin alınmasının yanı sıra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.2: Mevzuata Aykırı Olarak Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Alımı 

Yapılması Hususu 

Yıllık tutarı doğrudan temin limitinin üzerinde olan otopark işletmeciliği hizmet 

alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak ikişer aylık sürelerle doğrudan temin 

yoluyla yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

2013 yılında ÖİB ile imzalanan protokolle Şirkete kiralanan ve ÖİB’nin 11.05.2018 

tarihli Oluru ile Şirkete devredilen, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4.219 m2 yüz ölçümlü  ait 

taşınmazda; Şirket tarafından gerekli kanuni izin ve ruhsatlar alınarak, 2014 yılından bu yana 

otopark işletmeciliği faaliyeti yürütülmektedir. Otopark işletmeciliği doğrudan temin 

yöntemiyle, iki aylık hizmet alımı (7 personel) yoluyla gerçekleştirilmektedir.  

 

Şirket tarafından ÖİB’ye yazılan 29.01.2014 tarih ve 48 sayılı yazıda; anılan otopark 

alanının ihale yoluyla işletilebilmesi için personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı için ilgili 

kurumlardan gerekli olan izinlerin alınması talep edilmişse de bu güne kadar bir gelişme 

olmamıştır.  

 

2017 yılı denetim raporunda; hizmet bedelinin yıllık tutarının doğrudan temin limitinin 

üzerinde olduğundan, ikişer aylık sürelerle hizmet alımı yapılmasının 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa uygun olmadığı tespit edildikten sonra, “Otopark işletmeciliği için yapılan hizmet 

alımının ihale yoluyla gerçekleştirilmesi” önerilmiş olmasına rağmen, yapılan hizmet 

alımlarına ikişer aylık sürelerle devam edilmektedir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’nci maddesinde,  

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, 

güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 

karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.  
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Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı 

ve yapım işleri birarada ihale edilemez.  

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara 

bölünemez.  

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale 

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

Hükmüne yer verilmiştir.  

 

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken 

ihtiyacın, Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak 

şekilde, hizmet alımının 2 aylık süreler bölmek suretiyle aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) 

bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.  

 

Öneri: 

Yıllık tutarı doğrudan temin limitinin üzerinde olan otopark işletmeciliği hizmet 

alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak ikişer aylık sürelerle doğrudan temin 

yoluyla yapılması uygulamasından vaz geçilerek hizmet alımının açık ihale yoluyla 

gerçekleştirilmesi için Şirket'in ÖİB nezdinde girişimlerde bulunmaya devam etmesi önerilir. 

BULGU 8.1.3: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

9. SONUÇ 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılı bilançosu ve 

2.766.956,61 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye 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 Mali Tabloları 

Ek 1.1 ADÜAŞ 31.12.2018 Tarihli ve Bilançosu ve Dipnotları 

 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ  

31.12.2018 Tarihli Bilançosu  

     

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar       

  A-Hazır değerler  23.070.524,72  26.553.466,13 

     1-Kasa       

     2-Alınan çekler       
     3-Bankalar 23.070.524,72   26.553.466,13   

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)       

     5-Diğer hazır değerler       

  B-Menkul kıymetler       

     1-Hisse senetleri       

     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları       

     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları       
     4-Diğer menkul kıymetler       

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)       

  C-Ticari alacaklar  1.383,72  1.851,79 

     1-Alıcılar       
     2-Alacak senetleri       

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)       

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-
)       

     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.383,72   1.851,79   

     6-Diğer ticari alacaklar        
     7-Şüpheli ticari alacaklar        

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)       

  D-Diğer alacaklar  681.055,70  489.965,32 

     1-Ortaklardan alacaklar       

     2-İştiraklerden alacaklar       

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar       

     4-Personelden alacaklar       
     5-Diğer çeşitli alacaklar 681.055,70   489.965,32   

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)       

     7-Şüpheli diğer alacaklar  7.055,95   7.055,95   
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (7.055,95)   (7.055,95)   

  E-Stoklar       

     1-İlk madde ve malzeme       

     2-Yarı mamuller       
     3-Mamuller       

     4-Ticari mallar       

     5-Diğer stoklar       
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)       

     2-Verilen sipariş avansları       

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti       

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti       
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı       

     3-Taşeronlara verilen avanslar       

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  13.675,87  10.548,10 

     1-Gelecek aylara ait giderler 13.675,87   10.548,10   
     2-Gelir tahakkukları       

  H-Diğer dönen varlıklar  166.633,25  48.554,05 

     1-Devreden KDV 166.633,25   48.554,05   
     2-İndirilecek KDV       

     3-Diğer KDV       

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
     5-İş avansları       

     6-Personel avansları       

     7 Sayım ve tesellüm noksanları       
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar       

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)       

     Dönen varlıklar toplamı   23.933.273,26   27.104.385,39 
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Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ  

31.12.2018 Tarihli  Bilançosu 

 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar        

   A-Ticari alacaklar        

     1-Alıcılar        
     2-Alacak senetleri        

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)        

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri(-)        

     5-Verilen depozito ve teminatlar        
     6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)        

   B-Diğer alacaklar        

     1-Ortaklardan alacaklar        

     2-İştiraklerden alacaklar        
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar        

     4-Personelden alacaklar        

     5-Diğer çeşitli alacaklar        

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)        

      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)        

   C-Mali duran varlıklar  23.279.691,77   23.279.690,24 

      1-Bağlı menkul kıymetler        
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü 

karşılığı (-)        

      3-İştirakler 23.279.691,77   23.279.690,24   
      4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)        

      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü 

karşılığı (-)        
      6-Bağlı ortaklıklar        

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)        

      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer 
düşüklüğü karşılığı (-)        

   D-Maddi duran varlıklar  36.719.204,93   35.295.708,83 

      1-Arazi ve arsalar 1.135.367,08   1.135.367,08   

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 61.291.619,14   61.291.619,14   
      3-Binalar 3.447.801,51   3.447.801,51   

      4-Tesis, makine ve cihazlar 6.614.444,53   6.614.444,53   

      5-Taşıtlar 163.891,96   163.891,96   

      6-Demirbaşlar 552.246,43   567.886,94   

      7-Diğer maddi duran varlıklar  1.494.435,94   1.494.435,94   

      8-Birikmiş amortismanlar (-) (37.980.601,66)   (39.419.738,27)   
      9-Yapılmakta olan işler        

      10-Verilen avanslar        

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  195.281,40   127.468,44 

      1-Haklar 210.729,92   210.729,92   
      2-Şerefiye        

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri        

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri        
      5-Özel maliyetler 337.794,55   337.794,55   

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 8.560,27   8.560,27   

      7-Birikmiş amortismanlar (-) (361.803,34)   (429.616,30)   
      8-Verilen avansları        

    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar         

      1-Arama giderleri        
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri        

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar        

      4-Birikmiş tükenme payları (-)        

      5-Verilen avanslar        

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları        

     1-Gelecek yıllara ait giderler        

     2-Gelir tahakkukları        
   H-Diğer duran varlıklar        

     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV        

     2-Diğer KDV        

     3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar        

     4-Diğer çeşitli duraan varlıklar        

      Duran varlıklar toplamı   60.194.178,10   58.702.867,51 

      Aktif (varlıklar) toplamı   84.127.451,36   85.807.252,90 
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BİLANÇO DİPNOTLARI  

 
Bilançoda ek bilgi olarak aşağıdaki dipnotlar yer alır.  

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 ............. 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 :  

Döviz Cinsi....Miktarı....TL. Kuru.....Toplam Tutar  

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):  

Döviz Cinsi....Miktarı.....TL. Kuru.....Toplam Tutar  

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :  

Döviz Cinsi...Miktarı.....TL. Kuru...... Toplam Tutar  

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  

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı ............. TL.-  

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :  

Adı..........Pay oranı....Pay Tutarı  

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :  

Adı.......... Pay oranı... Top. Sermayesi Son Dönem Kârı  

17. Stok değerleme yöntemi  

a) Cari dönemde uygulanan yöntem ....................... 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem .......................  

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)tutarı ............. TL.  

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri  

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti .  15.640,51 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 ticari borçlar içindeki payları  

Ticari Alacak Ticari Borç  

1. Ana kuruluş ........................... ...............................  

2. Bağlı Ortaklık ........................... ...............................  

3. İştirakler ........................... ...............................  

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı  8 Kişi çalışan, 5  Kişi Yönetim  Kurulu Üyeleri, 23 kişide 

taşeron hizmet alımı 

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi  

22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara 

ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu 

bölümde açıklanır.)  

23. İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe  

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,  

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin 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 itibariyle 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:   15 /02/ 2019 Tarih YKK- 5  Sayılı Yönetim Kurulu Kararı  
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Ek 1.2 ADÜAŞ 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

 

 

 

 

 

Gelir ve giderler 

Önceki dönem Cari dönem Fark 

  Bin TL 

A. Brüt satışlar           

    1-Yurtiçi satışlar           

    2-Yurtdışı satışlar           

    3-Diğer gelirler           

B.Satış indirimleri ( - )           

    1-Satıştan iadeler ( - )           

    2-Satış iskontoları ( - )           

    3-Diğer İndirimler ( - )           

C.Net satışlar           

D.Satışların maliyeti ( - )           

    1-Satılan mamuller maliyeti ( - )           

    2-Satılan ticari mallar maliyeti ( - )           

    3-Satılan hizmet maliyeti ( - )      

  

     

    4-Diğer satışların maliyeti ( - )           

Brüt satış kârı veya zararı           

E.Faaliyet giderleri ( - )   2.143.041,66   2.469.488,89 326.447,23 

    1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )         

    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( -)         

    3-Genel yönetim giderleri ( - ) 2.143.041,66   2.469.488,90  326.447,24 

Faaliyet kârı veya zararı   (2.143.041,66)  (2.469.488,89) (326.447,23) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar    5.734.173,89  7.679.006,15 1.944.832,26 

    1- İştiraklerden temettü gelirleri 1.959.141,15    2.060.547,93  101.406,78 

    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri        

    3- Faiz gelirleri 1.914.077,93   3.466.862,49  1.552.784,56 

    4- Komisyon gelirleri        

    5- Konusu kalmayan karşılıklar        

    6- Menkul kıymet satış karları        

    7- Kambiyo karları        

    8- Reeskont faiz gelirleri        

    9- Enflasyon düzeltme karları        

    10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar 1.860.954,81   2.151.595,73  290.640,92 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)   2.533.047,05  2.157.559,73 (375.487,32) 

    1- Komisyon giderleri( - ) 393,75                                       (393,75) 

    2- Karşılık giderleri ( - )                    

    3- Menkul kıymet satış zararları ( - )         

    4- Kambiyo zararları( - )        

    5- Reeskont faiz giderleri( - )        

    6- Enflasyon düzeltmesi zararları (-)        

    7- Diğer olağan gider ve zararlar( - ) 2.532.653,30   2.157.559,13  (375.094,17 

H - Finansman giderleri ( - )        

   1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )        

   2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )        

Olağan kâr veya zarar   1.058.085,18  3.051.958,13 1.993.872,95 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar   315.000.-  54.234,94 (260.765,06) 

   1- Önceki dönem gelir ve karları        

   2- Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 315.000,-   54.234,94,-  (260.765,06) 

J -Olağandışı gider ve zararlar ( - )   27.681,81   (27.681,81) 

   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )        

   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 27.681,81     (27.681,81) 

   3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (- )                  

Dönem kârı veya zararı   1.345.403,37  3.106.193,06 1.760.789,70 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. ( - )                 339.236,46 339.236,46 

Dönem net kârı veya zararı   1.345.403,37  2.766.956,61 1.421.553,24 
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GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

 
Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 

 

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları......................TL.  

a) Amortisman giderleri...................................1.506.949,57  TL.     

aa) Normal amortisman gideri....................................................................TL.        

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...........................TL. 

b) İtfa ve tükenme payları...................................................................... ......TL. 

2. Dönemin karşılık giderleri  147.463,41 TL kıdem taz.karş...................................  

3. Dönemin tüm finansman giderleri...................................................................TL.  

a) Üretim maliyetine verilenler ................................................................. ....TL.   

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler.........................................................TL.  

c) Doğrudan gider yıızılanlar ........................................................................TL.  

4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,  

    müessese, baglı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam  

    tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)  ......................... TL. 

5. Ana kuruluş, ana orfaklık, müessese, bağlı ortaklık ve  

    iştiraklere 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 başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,  

    genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde saglanan  

    ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı  Brüt  291.682,56 TL. 

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan  

    değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği 

    artış (+) veya azalış (-)....................................................................................TL. 

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi) 

    ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,  

    hareketli ortalama maliyet gibi.) 

10.Varsa, tamamen veya kısmen fıili stok sayımı yapılamamasının 

     gerekçeleri  ................................................................................................... TL.  

11.Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, 

     hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının  

     ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu 

      madde ve hizmetlere ilişkin tutarları .............................................................TL. 

12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider 

     ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren acıklayıcı not    .................... 

13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,  

    hisse başına kâr ve kâr payı oranları ................................................................ 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU 

MALİ VE İDARİ İŞLER                                                                   

GRUP BAŞKANLIĞI 

ÖZELLEŞTİRME HİZMETLERİ 

GRUP BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

 

GENEL MÜDÜR                        

DEĞERLEME BİRİMİ -1- 

 

 

 
DEĞERLEME BİRİMİ -2- 

 

 

 

ÖZELLEŞTİRME SONRASI TAKİP 

BİRİMİ 

 

 

 

İHALE BİRİMİ 

 

 

 

İDARİ İŞLER BİRİMİ 

 

 

 

MALİ İŞLER BİRİMİ 

 

 

 

PERSONEL BİRİMİ 

 

 

 
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 

 

 

 

SEKRETERLİK 

 

OTOPARK İŞLETMESİ 
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Ek 3: Öneriler Listesi 

 

Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra 

No 

 

Öneri Metni 

Bulunduğu 

Sayfa 

1 Yönetim Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 15 sayılı (Şirketin tasfiye 

edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı ve Konuya yönelik 

iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına 

ilişkin) Kararının uygulanabilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının yanı sıra 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması 

önerilir. 

 

32 

2 Yıllık tutarı doğrudan temin limitinin üzerinde olan otopark 

işletmeciliği hizmet alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak 

ikişer aylık sürelerle doğrudan temin yoluyla yapılması uygulamasından vaz 

geçilerek hizmet alımının açık ihale yoluyla gerçekleştirilmesi için Şirket'in 

ÖİB nezdinde girişimlerde bulunmaya devam etmesi önerilir. 
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