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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 : 11.579.194.384 TL  

Enflasyon düzeltmesi olumlu farkı : 299.940.208 TL 

Tablo 1:Sermaye ve Ortaklık Yapısı 

 

  

Ortaklar 

Taahhüt Edilen 

Sermaye 
Ortaklık Payı Ödenen Sermaye Ödenmemiş Sermaye 

TL (%) TL TL 

Hazine 14.000.000.000  100 11.579.194.384 2.420.805.616 
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Şirketin nominal sermayesi 2018 yılı içerisinde değişmemiş olup 14 Milyar TL  dir. 

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

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

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ödenmiş sermaye artışı onaylanmış olup EÜAŞ’ın ödenmiş 

sermayesi yıl sonu itibariyle 11.579.194.384 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2:Yönetim Kurulu ve Karar Organı 

 
 

Yönetim 

Kurulundaki 

Ünvanı 

 

 

Adı ve Soyadı 

 

Temsil Ettiği 

Bakanlık  veya 

Kuruluş 

 

 

Kuruluştaki Görevi veya 

Mesleği 

Görevli Bulunduğu Süre 

 

Başlama 

Tarihi 

 

 

 

Ayrılma 

Tarihi 

        

 

  

 

  

1-Başkan Nevzat ŞATIROĞLU EÜAŞ Genel Müdür 23.02.2017 26.04.2018 

       " Mücahit ALKAN   “                           

Genel Md. Yr. ve Gn. Md. 

Vek. 26.04.2018 03.10.2018 

       “ Dr. İzzet ALAGÖZ   “ Genel Müdür 03.10.2018 Devam ediyor 

2.Üye Nurettin KULALI EÜAŞ Genel Müdür Yrd 12.12.2017 Devam ediyor 

3-Üye Murat Zekeriya AYDIN EÜAŞ ETKB Enerji İş.Gn.Md. 12.12.2017 16.05.2018 

      "    “            “            “    “    “           “            “ 22.06.2018 Devam ediyor 

 4-Üye Dr. Zafer DEMİRCAN EÜAŞ Atom Enerjisi Başkan V. 15.12.2016 Devam ediyor 

5-Üye 
-                                            

                -            -        - 

      

6- Üye Gökhan KARASU EÜAŞ Haz.Müs.Sig.Gn.Md.Yrd. 27.03.2018 Devam ediyor 

               

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın  6 ncı maddesine göre 

Yönetim Kurulu üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, diğerleri ilgili 

Bakanın teklifi ile ortak kararname ile atanacağı, iki yönetim kurulu üyesinin genel müdür 

yardımcıları arasından atanacağı belirtilmiştir. Süresi dolan üyeler tekrar atanabilecektir. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 

Buna parelel olarak; EÜAŞ Ana Statünün 7 nci maddesinde Şirketin organları yönetim 
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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 ilgili Bakanın teklifi üzerine 

üçlü kararname 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. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olup yılsonu itibariyle 5 yönetim kurulu üyesi 

bulunmaktadır. 27.03.2018 tarihi itibariyle Hazine temsilcisi atanmıştır.  

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan TBMM Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olan 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 26.04.2018 tarihinde istifa etmesi üzerine 

yerine ETK Bakanı’nın 27.04.2018 tarih ve 1004 sayılı “Olur”u ile Genel Müdür Yardımcısı 

vekaleten atanmıştır. 

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 

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: 
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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, 

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 görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Kamu
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Kamu
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sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya 

serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak. 

(3) Yurtdışı daimi görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak 

atamalar dahil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı 

teşkilatında daimi bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usül ve 

esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usül ve esaslar Cumhurbaşkanınca 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci 

fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz. 

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. 

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri” konulu 2019/8 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi şöyledir: 

“8/671984 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. 

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. 

16.05.2018 tarihinde görev süresi dolan bir Yönetim Kurulu Üyesi, 23.06.2018 tarih 

ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile tekrar atanmıştır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 6 
 

2018 yıl sonu itibariyle 5 Yönetim Kurulu üyesi bulunmakta olup bir Genel Müdür 

Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi kadrosu boştur. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu 2018 yılında yaptığı 52 toplantıda 249 karar almıştır. 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

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. 
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09.07.2008 tarih ve 5784 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, 4628 sayılı Kanunun 14 

üncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmek suretiyle EÜAŞ’ın özelleştirilmesi hakkında özel 

düzenleme getirilmiştir. Anılan 14 üncü madde 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 30 uncu 

maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, ancak bahse konu düzenleme 6446 sayılı Kanun’un 18 

inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer almıştır. 

Söz konusu 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, 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. 

“o) 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 de 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 
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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 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.  

Yine 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 

anlaşmaları imzalayabilir. 

(8) EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasite alım 

ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında 

faaliyette bulunabilir. 

(9) EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için 
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toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar. 

(10) EÜAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik 

şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe 

belirlenir. 

(11) 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) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından 

dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin eder. 

(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. 

(14) 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. 

703 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (f) fıkrası ile 6446 Sayılı Elektrik Piyasası 

Kanununun “TETAŞ’ın hak ve yükümlülükler” başlıklı 27 ncı maddesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

703 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 

eklenen Geçici 24 üncü madde 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.”  

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 
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“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 “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 
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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 AE A Santralı ile birlikte özelleştirilen ve Afşin-

Elbistan A Santralına yakıt sağlayan Linyit Ocağından EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik 

Santraline kömür verilebilecektir. 

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

hükümlerine tabi olup, EPDK’dan aldığı lisansları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

EÜAŞ, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesi Hakkında Kanun, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 233 sayılı KHK 

uyarınca Sayıştay denetiminde bulunmaktadır. 

1.3 Teşkilat 

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 yetki 

kapsamı yeniden düzenlenmiştir. 

2018 yıl sonu itibariyle EÜAŞ’ın merkez teşkilatında yönetim kurulu ve yönetim 

kurulu büro müdürlüğü ile bir genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, doğrudan genel 

müdüre bağlı teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, iç denetim birimi başkanlığı ve özel 

kalem müdürlüğü ile 3 genel müdür yardımcısına bağlı 21 daire başkanlığı ile daire 

başkanlıklarına bağlı müdürlükler ve bunlara bağlı alt birimler yer almaktadır. 
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Taşra teşkilatı ise 23 Yöre HES İşletme Müdürlüğüne bağlı 49 adet hidroelektrik 

santral tesisi, 7 adet termik santral işletme müdürlüğü, 2 adet Maden Etüt Tesis Müdürlüğü, 2 

adet Bakım Müdürlüğü, 2 adet Eğitim 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 üçlü kararnameyle 

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.  

   Nisan-2019 itibariyle EÜAŞ’ta ikisi vekaleten olmak üzere 4 Genel Müdür 

Yardımcısı görev yapmakta olup 1 Genel Müdür Yardımcısı aynı zamanda Yönetim Kurulu 

üyesidir. 

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. 

 Bu çerçevede; EÜAŞ’ta iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesi ile devredilen Mülga TETAŞ’ın görev, yetki ve sorumluluklarının aksamadan 

yürütülmesini teminen; 

-Enerji Alış-Satış Daire Başkanlığı’nın kurulması,  

-Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı’na bağlı “Enerji Alış Müdürlüğü” ile 

“Enerji Satış Müdürlüğü” adı altında iki yeni müdürlük kurulması, 

-Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı “Uzlaştırma İşlemleri 

Müdürlüğü” adı altında bir müdürlük kurulması, 

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı “TETAŞ Kampüs İdaresi Müdürlüğü” 

kurulması ile, 

organizasyon şemasının buna göre tekrar düzenlenmesi ve mülga TETAŞ personelinin 

birimler arası dağıtılması ile ilgili konuların gecikilmeden yürütülmesini teminen Genel 

Müdürlüğün yetkili kılınması kararlaştırılmıştır. 
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EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun bu kararı üzerine gelişmeler ve yapılması gereken 

işlemler EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 13.07.2018 tarih ve 2018/E24 sayılı 

Genelge ile tüm personele duyurulmuştur. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 18.12.2018 tarih ve 50/244 sayılı kararı ile; Termik 

Santrallar Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Doğalgaz Kombine Çevirim Santralı (A) İşletme 

Müdürlüğü, İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevirim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü, 

Bursa Doğalgaz Kombine Çevirim Santralı İşletme Müdürlüğü ve Aliağa Kombine Çevirim 

Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğünün mevcut birimleriyle birlikte yeni kurulacak 

olan Doğalgaz Santralları Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermesine, karar 

verilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 07.01.2019 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile; 

 1- Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığının  "İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Daire 

Başkanlığı"  olarak isminin değiştirilerek yeniden yapılandırılması, 

 2- İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığının "Entegre Yönetim Sistemleri ve 

Eğitim Daire Başkanlığı"  olarak isminin değiştirilerek yeniden yapılandırılması ile anılan 

Başkanlığa bağlı Kumburgaz Eğitim Müdürlüğünün yeniden oluşturulan bu Başkanlığa 

bağlanması,   

 3- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı AR-GE Müdürlüğünün ve Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığına bağlı Karar Destek Sistemleri Müdürlüğünün Enerji Verimliliği Daire 

Başkanlığına bağlanması ile bahsekonu Başkanlıkların yeniden yapılandırılması, 

  4- İnşaat Daire Başkanlığının "İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı" olarak 

isminin değiştirilerek yeniden yapılandırılması, 

kararlaştırılmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/4 sayılı kararı ile; Enerji Alış-Satış 

Daire Başkanlığının "Enerji Satış Daire Başkanlığı" ve "Enerji Alış Daire Başkanlığı" 

şeklinde iki ayrı Başkanlık olarak ekli organizasyon şemalarına göre yapılandırılması 

kararlaştırılmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/8 sayılı kararı ile; 

1- İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (A) İşletme Müdürlüğü ve İstanbul 

Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü'nün birleştirilerek 

"İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü" adı altında yeniden yapılandırılmalarına 

 2- İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü'ne 

bağlı olarak faaliyet gösteren " Gebze-Dilovası İşletme Müdür Yardımcılığı'nın (Teknik)" 
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mevcut personeliyle birlikte Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'na bağlanmasına, 

karar verilmiştir. 

TETAŞ’ın EÜAŞ’la birleşmesinden önce EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nde 18 Daire 

Başkanlığı varken;  

Nisan-2019 itibariyle mevcut Daire Başkanlığından bir tanesi kapatılmış, bu süre 

içerisinde 5 yeni Daire Başkanlığı kurulmuş olup toplam Daire Başkanlığı sayısı 22 ye 

yükselmiştir. 

703 sayılı KHK ile EÜAŞ’la birleşen TETAŞ’ın görevleri de EÜAŞ’a devredilmiş 

olup; EÜAŞ’ın yeni görev ve yetkilerini kapsayan ana statüsü en kısa sürede yerine 

getirilerek; yeni teşkilat yapısının buna göre yapılması ve Daire Başkanlıklarının “Görev, 

Yetki ve Sorumluluk Yönetmelikleri” yeni organizasyon şemasına ve yeni görevlere göre 

tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. 

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. 

1.4 Toplu Bilgiler 

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 

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. 
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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. 

 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. 
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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. 

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. 

Kamu elektrik üretim santrallerindeki özelleştirmeler 3096 sayılı Kanun ve 4046 sayılı 

Kanun kapsamında yürütülmektedir. 
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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. 

2018 yılında EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 25,3 MW olan 3 adet HES tesisi 

devir alınmış ve buna karşılık toplam kurulu gücü 213,9 MW olan 10 adet HES tesisi özel 

firmalara devredilmiştir. Sonuç olarak EÜAŞ HES toplam kurulu gücü 2018 yılı sonu 

itibarıyla 2017 yılına göre 188,6 MW azalarak 12.831,8 MW seviyesine gerilemiştir.  

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. 

2018 yılı sonu itibarıyla EÜAŞ’a bağlı 23 HES İşletme Müdürlüğü bünyesinde 49 adet 

HES tesisi ve 7 adet termik santral işletme müdürlüğü bünyesindeki 7 adet termik santralden 

6’sında ve 1 adet rüzgar enerjisi santralinde enerji üretimi yapılmıştır. 

Sonuç olarak, EÜAŞ bünyesindeki; 

-Termik santral kurulu gücü 2017 yılında 6.902,3 MW iken 2018 yılsonu itibarıyla 
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5.547,3 MW seviyesine,  

-Hidrolik santral kurulu gücü 2017 yılında 13.020,4 MW iken 2018 yılsonu itibarıyla 

12.831,8 MW seviyesine, 

gerilemiştir. 

Toplamda ise EÜAŞ kurulu gücü 2017 yılında 19.922,7 MW iken 2018 yılsonu 

itibarıyla 18.386,3 MW seviyesine gerilemiştir. 

2018 yılında termik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %108,6’sı mertebesinde 

gerçekleşirken, hidrolik kaynaklı enerji üretimi önceki yılın %89,7’i mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 2018 yılında EÜAŞ toplam enerji üretimi önceki yılın %97,2’si 

mertebesindedir. 

Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimindeki EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının payı 2010 

yılında 95.533 GWh ile %45,2 seviyesinde iken, son 8 yıllık dönemde azalarak 2018 yılında 

44.198 GWh ile %14,7 seviyesine düşmüştür. 

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. 

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu Maddesi ile bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleştirilmiştir. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından 

Mülga TETAŞ Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2018 tarihli devir bilançosu ve 01.01.2018-

09.07.2018 tarihleri arası gelir tablosu düzenlenerek; 01.01.2018-09.07.2018 dönemine ait 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi 06.08.2018 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

verilmiştir. 

Aynı başvuruda Mülga TETAŞ’ın 10.07.2018 tarihi itibariyle mükellefiyet terkin 

işlemlerinin yapılması da talep edilmiştir. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından 

Ankara Ticaret Odası Başkanlığı’na yazılan 09.08.2018 tarihli yazı ile 09.07.2018 tarihinde 

EÜAŞ ile birleştirilen TETAŞ’ın ticaret sicil kaydının silinmesi talep edilmiştir. 
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Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 05.09.2018 tarihinde TETAŞ’ın Ticaret Sicilinden 

terkinine karar vermiş, karar 07.09.2018 tarih ve 9655 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

TETAŞ’ın devriyle ilgili yapılan işlemlerle EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 

toplantısında görüşülmüş ve 22.10.2018 tarih ve 47/198 sayılı kararı ile bilgi sahibi 

olunmuştur. 

 Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca konsolide/bireysel bilgiler Toplu Bilgiler 

tablosunda gösterilmiştir.  

Tablo 3:Toplu Bilgiler Tablosu 

 

2018 yılında EÜAŞ’ın Satışa Esas Enerji Miktarı 82.340 GWh olarak gerçekleşmiş 

olup bu tutarın 44.198 GWh’si EÜAŞ’ın ürettiği enerji olup 38.142 GWh’si de Mülga 

TETAŞ’ın satın aldığı ve EÜAŞ’ın EPİAŞ’tan aldığı enerji ile ilgilidir. 

EÜAŞ genelinde, üretilerek satılan net enerji miktarı 2017 yılında 45.610 GWh iken 

Toplu Bilgiler Ölçü 2016 2017 2018 Son iki yıl farkı

Artış veya 

Azalış               

(%)

Sermaye Bin TL 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0 

Ödenmiş sermaye Bin TL 11.400.194 11.400.194 11.579.194 179.000 2 

Öz kaynaklar Bin TL 18.989.259 18.996.873 17.272.681 ( 1.724.192) ( 9)

Yabancı kaynaklar Bin TL 5.761.659 4.626.630 8.852.458 4.225.828 91 

Toplam Aktifler Bin TL 24.750.918 23.623.503 26.123.139 2.499.636 11 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 187.890 308.284 680.659 372.375 121 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 29 48 54 6 13 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 14.826 43.682 272.213 228.531 523 

İştirakler temettü geliri Bin TL 83.252

Tüm alım tutarı Bin TL 2.102.034 2.935.750 16.439.180 13.503.430 460 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 3.549.626 5.257.791 19.086.132 13.828.341 263 

Net satış tutarı Bin TL 7.348.859 5.402.987 14.368.477 8.965.490 166 

Stoklar Bin TL 554.024 608.119 575.661 ( 32.458) ( 5)

Memur Kişi 318 289 333 44 15 

Sözleşmeli Kişi 2.788 2.615 2.577 ( 38) ( 1)

İşçi Kişi 3.984 3.649 3.516 ( 133) ( 4)

Personele yapılan harcamalar Bin TL 496.327 496.327 5.549.556 5.053.229 1.018 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 19 1 ( 1) ( 100)

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 17

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 3.567.762 218.352 ( 4.317.983) ( 4.536.335) ( 2.078)

Dönem kârı veya zararı Bin TL 3.126.285 18.107 ( 1.663.991) ( 1.682.098) ( 9.290)

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal

yükümlülükler
Bin TL 409.155

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 2.717.130 18.107 ( 1.663.991) ( 1.682.098) ( 9.290)

Bireysel:

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 3.567.761 218.352 ( 4.317.983) ( 4.536.335) ( 2.078)

Dönem kârı veya zararı Bin TL 3.126.285 18.107 ( 1.663.991) ( 1.682.098) ( 9.290)

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal

yükümlülükler
Bin TL 409.155

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 2.717.130 18.107 ( 1.663.991) ( 1.682.098) ( 9.290)
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2018 yılında  önceki yıla göre %3,1 oranında azalarak 44.198 GWh olarak gerçekleşmiştir. 

Üretilen enerjinin 25.226 GWh’si HES, 6.964 GWh’si Kömür, 12.008 GWh’si Doğalgaz 

santrallarından üretilmiştir. 

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

%51,28 ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine ait olup, kömürlü santrallerde 

%51,87 ve doğal gaz santrallerinde %84,38, EÜAŞ genelinde ise %55,23 oranları ile yakıt 

giderlerine aittir. 

2018 yılında üretilerek satılan net enerji miktarına göre hesaplanan ortalama birim 

ticari maliyetleri; hidrolik santrallerde 7,14 kr/kWh, kömürlü santrallerde 24,04 kr/kWh, 

doğalgaz santrallerinde 30,04 kr/kWh, EÜAŞ genelinde ise önceki yıla göre 4,41 krş artarak 

16,03 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

703 Sayılı KHK’nin 9 uncu Maddesi ile TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde 

birleştirilmesi nedeniyle; 

TETAŞ’ın 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde alıp-sattığı enerji TETAŞ Denetim 

Raporunda değerlendirilmiş olup; EÜAŞ’ın 2018 yılı Denetim Raporunda 2018 yılının ilk 6 

aylık döneminde TETAŞ’a satılan değer satışların içerisinde değerlendirilmiş olup 2018 

yılının ikinci yarısında TETAŞ’ın aradan çıkması ile üretilen enerjinin tümü EÜAŞ’ın satışı 

olarak değerlendirilmiş, 2018 yılının ikinci yarısında TETAŞ’ın alım zorunluluğu olan enerji 

alımları da EÜAŞ alımı olarak değerlendirilmiştir. 

Bu nedenle 2018 yılında EÜAŞ’ın üretip yılın ilk yarısında TETAŞ’a, ikinci yarısında 

doğrudan EDAŞ ve EPSAŞ’lara sattığı üretim miktarı 44.198 GWh olarak gerçekleşirken, 

EÜAŞ’ın TETAŞ’ın devri nedeniyle almak durumunda kaldığı ve EPİAŞ’tan aldığı enerji 

tutarı 38.142 GWh olarak gerçekleşmiştir.  

Alınan enerjinin EÜAŞ’a birim maliyeti; Yap İşlet Santrallarında 34,04 kr/kWh,  Yap 

İşlet Devret Santrallarında 70,42 kr/kWh,  İşletme Hakkı Devredilen Santrallarda 25,60 

kr/kWh, Yerli Kömür Kullanan Santrallarda 24,26 kr/kWh,  EPİAŞ’tan alımda 23,37 kr/kWh; 

paçalda ise 31,45 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir.  

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

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

yeniden yapılandırılması sonucunda kurulmuş olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan aldığı üretim lisansları çerçevesinde, elektrik üretim 
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ve satışı ile iştigal ederken; 

703 Sayılı’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 birleşmeden sonra EÜAŞ kendi görevleri ile birlikte 

TETAŞ’ın görevlerini de yürütmeye başlamıştır.  

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 yürütülen 

süreç sonunda 01.12.2018 tarihinde AE A-Termik Santralı ile AEL İşletmeleri özel sektör 

kuruluşu olan Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne  devredilmiştir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Bakanlar Kurulu’nun 31.10.2017 tarih ve 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 11.10.2017 tarih ve 2017/10925 sayılı Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kamu 

İktisadi Kuruluşları ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılı  Yatırım ve Finanasman 

Kararnamesinin “İşletme Bütçesi” başlıklı 15 inci maddesi gereğince; 

Hazine Müsteşarlığının 28.11.2017 tarih ve E.30537  sayılı yazıların da  belirlenen 

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

26.12.2017 tarih ve 56/253 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Teşekkülün dönem başında işletme büyüklükleri sırasıyla; 

Dönem karı 50 milyon TL, 

Gider Bütçesi 5.330 milyon TL, 

Alım bütçesi 3.907 milyon TL, 

Olağan ve Olağandışı Gelir ve Karları 235 milyon TL, 

Olağan ve Olağandışı Gider ve Zararları 120 milyon TL, 

Kamulaştırma Ödenekleri 93 milyon TL, 

Yatırım Ödenekleri 1.240 milyon TL, 

olarak tespit edilmiştir.  

Bütçe, EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 26.12.2018 tarih ve 56/253 sayılı kararı ile revize 

edilmiştir. 
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Aşağıdaki tabloda bütçe büyüklükleri ve gerçekleşmeler detaylı olarak 

gösterilmektedir. 

Tablo 4: Bütçe Bilgileri Tablosu 

 

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 

İlk Durum Son Durum

A-Personel sayısı Sayı 6.553 6.818 6.450 6.426 (6)

1- Genel müdürlük 6.553

2- Müesseseler

3- Bağlı ortaklıklar /Şirketler

B-Personel giderleri Bin TL 490.199 (5) 533.616 562.037 554.955 4

1-Genel müdürlük 490.199 (5)

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

C-Tüm alım tutarı Bin TL 2.935.750 5,20 3.907.166 25.745.309 25.040.801 540,9

1- Genel müdürlük 2.935.750 5,20

2- Müesseseler

3- Bağlı ortaklıklar /Şirketler

D-Başlıca Alımlar Bin TL 2.817.233 69,20 3.907.166 25.745.309 25.040.801 540,9

1-Genel müdürlük

-Yakıt 2.738.502 70,50 3.520.000 3.901.050 3.887.614 10,4

-İşletme Malzemesi 22.154 42,20 112.973 38.751 44.079 (61)

-Yedek Malzeme 26.954 51,50 223.647 259.519 143.319 (36)

-Kayda Tabi Malzeme 2.718 (6) 5.814 4.272 2.129 (63)

-Kırt. Ve Büro Malzemesi 1.486 2.898 2.193 1.677 (42)

-Ulaştırma Gideri 3.593 23,10 5.907 4.484 4.352 (26)

Satın alınan enerji 0 0 21.500.000 20.925.047

-Baca Gazı Gideri 18.238 17,50 30.000 30.000 25.159 (16)

-Sosyal Malzeme 3.588 25,10 5.927 5.041 7.424 25,3

E-Tüm Üretim Maliyeti Bin TL 5.257.791 11,30 5.079.831 27.768.069 18.238.440 259,0

1-Genel müdürlük 5.257.791 11,30 5.079.831 27.768.069 18.238.440 259,0

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

F-Başlıca Üretimler Gwh 47.094 4,20 46.239 48.374 45.799 (1)

1-Genel müdürlük 47.094 4,20 46.239 48.374 45.799 (1)

-Elektrik 47.094 4,20 46.239 48.374 45.799 (1)

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

G-Net Satış Tutarı Bin TL 5.202.939 6,60 5.266.593 21.976.194 14.266.931 170,9

1-Genel müdürlük 5.202.939 6,60 5.266.593 21.976.194 14.266.931 170,9

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

H-Başlıca Satışlar Gwh 45.610 6,70

1-Genel müdürlük 45.610 6,70

-Elektrik 45.610 6,70

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 308.284 (46) 1.240.380 1.240.380 680.659 (45)

1-Genel müdürlük 308.284 (46) 1.240.380 1.240.380 680.659 (45)

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

J-Dönem Karı veya Zararı Bin TL 18.107 (89) 50.000 (2.344.385) (1.663.991) (3.228)

1-Genel müdürlük 18.107 (89) 50.000 (2.344.385) (1.663.991) (3.228)

2-Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü

2017 2018

Gerçekleşen

Bütçeye 

Göre Sapma 

(İlk Durum) 

(%)

Bütçe
Gerçekleşen

Bütçeye Göre 

Sapma (İlk 

Durum) (%)
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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 Bakanlığı yetkilidir.” denilmiştir. 

Bu hüküm gereğince 09.07.2018 tarihi itibariyle TETAŞ EÜAŞ’a katılmış olup; bu 

tarihten itibaren EÜAŞ, kendi görevlerinin yanı sıra TETAŞ’ın görevlerini de yerine 

getirmeye başlamıştır. 

2017 yılsonu itibariyle 6.326 olan EÜAŞ personel sayısı TETAŞ’ın devri ile gelen 204 

personelle artmasına rağmen 01.12.2018 tarihinde Afşin Elbistan A Santralı ile bu santrala 

kömür sağlayan Afşin Elbistan Linyit İşletmelerinin özel sektöre devri sonucu bu şirkete 

geçen personel nedeniyle 2018 yılsonu itibariyle personel sayısı 6.426 olarak gerçekleşmiştir.  

2017 yılında 2.935 Milyon TL olarak gerçekleşen alımlar, 2018 yılı Bütçesinde 3.907 

Milyon TL olarak yer almıştır. 703 sayılı KHK ile TETAŞ’ın devralınması ile; EÜAŞ kendi 

görevlerini yaparken; TETAŞ’ın görevleri arasında bulunan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret, Yerli 

Kömür Santralları ve İşletme Hakkı Devir Santrallarının ürettiği elektriği almak zorunda 

olması nedeniyle alım ödeneği Revize Bütçe ile 25.745 Milyon TL’ye yükselmiş gerçekleşme 

25.041 Milyon TL olmuştur. 

EÜAŞ’ın 2018 yılı üretim maliyeti; EÜAŞ üretiminde 16,03 Kr/kWh, TETAŞ 

nedeniyle aldığı elektrikte 31,47 kr/kWh, ortalama 23,18 kr/kWh olarak gerçekleşmesine 

karşılık ortalama satış fiyatının 17,45 kr/kWh olarak gerçekleşmesi sonucu kilovat saat başına 

5,73 kr, 2018 yılında 1.663 Milyon TL zarar etmiştir. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

2017 yılsonu itibariyle  931 kişisi Genel Müdürlükte, 5.622 kişisi taşradaolmak üzere 

toplam personel sayısı  6.553 kişi olarak gerçekleşmiş iken 2018 yıl sonu itibariyle; 1.107’si 
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Genel Müdürlük’te, 5.319’u taşrada olmak üzere 6.426 personel çalışmıştır. 

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

Geçici 22 nci maddesi gereğince;  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.” Denilmiştir.TETAŞ personeli olan 49 memur, 144 sözleşmeli personel ve 11 

işçi de aynı tarihte EÜAŞ’a atanmıştır.  

 Gerçekleştirilen iptal ve ihdaslar ile TETAŞ’ın EÜAŞ’a devredilmesi neticesinde 

EÜAŞ için tahsis edilmiş kadro ve pozisyonların sayısı; 2018 yılsonu itibarıyla I sayılı 

cetvelde 552 adet memur kadrosu, II sayılı cetvellerde 3.781 adet sözleşmeli pozisyonu ve 

3.516 adet işçi pozisyonu olmak üzere toplam 7.849 adet olmuştur. 

Yıl içerisinde TETAŞ personelinin katılmasına rağmen devredilen HES’ler ve AE A 

Termik Santralı ve AEL İşletmesinin devri nedeniyle 2017 yılsonu itibariyle  6.553 kişi olan 

toplam personel sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 107 kişi azalarak 6.426 kişi olarak  

gerçekleşmiştir. 

01.12.2018 tarihinde Afşin-Elbistan A Termik Santralı ile bu santrala kömür sağlayan 

Afşin Elbistan Linyit İşletmelerinin Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne 

devredilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 28.11.2018 tarih ve 223 sayılı Kararı ile; Afşin-Elbistan 

A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün, imtiyaz kapsamında özel sektöre fiili devrini 

müteakip yürürlüğe konulmak üzere; imtiyaz sözleşmesi ve İHDS kapsamında EÜAŞ 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve tesiste yapılacak tüm yatırım ve 

rehabilitasyonların mahallinde takip ve kontrolünü yapmak üzere “Afşin Elbistan A Termik 

Santrali Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü”, 

28.11.2018 tarih ve 49/224 sayılı Kararı ile; ruhsat hukuku EÜAŞ’a ait olan AEL 

İşletmeleri Havzasında yapılacak madencilik faaliyetlerinin sözleşme ve projeleri kapsamında 

gerekli kontrol ve denetimleri yapmak için “Afşin Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve 

İşletme Müdürlüğü”  

Kurulması kararlaştırılmıştır. 

 Yıl sonu itibariyle bu iki işletmede çalışan toplam 1.516 personel kurulan Takip ve 
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Koordinasyon Müdürlükleri kadrosuna atanmıştır. 

T.C. Danıştay İdari İşler Kurulu’nun 1998/54 Esas, 1998/53 Karar Nolu “ Afşin-

Elbistan (A) Termik Santralının Rehabilitasyonu, Yeni Ünitelerin Yapımı ve İşletilmesi İçin 

Görev Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” nin  “Personelin devri” başlıklı 9 uncu 

maddesinin (a) fıkrasında “Mevcut tesislerde fiili devir tarihinde görev yapan personel 

muvafakatları halinde Şirket’e devredilecektir. 657 sayılı Yasaya tabi personelin ise devri 

yapılmayacaktır.” Denilmiştir. 

Bu nedenle çalışan personelin tümü Takip, Koordinasyon ve İşletme Müdürlüklerine 

devredilmiş olup Nisan-2019 itibariyle emekliliğini talep ederek Şirkete geçen personel 

nedeniyle sayı 1028’e düşmüştür. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın Afşin Elbistan B 

Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne yazdığı 05.04.2019 tarihli yazı ekinde bu kapsamdaki 

personelin ekli listede yer alan 18 işletmeden 3 tanesini tercih ederek 10.04.2019 tarihine 

kadar bildirmeleri istenmiştir. Talep eden personelden 333 tanesi ilgili işletmelere tayinleri 

yapılmıştır. 

2018 yılı sonu itibariyle EÜAŞ personel sayısını ve personel giderlerini ayrıntılı olarak 

gösteren çizelge aşağıdadır. 
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Tablo 5: 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 ve denetçiler (kuruluş 

dışı) 
   245  279 

 

II-Memurlar  289 552 333 38.521 23.268 45.917 
 

1- Genel müdürlük  289 552 333 38.521 23.268 45.917 
 

2-Müesseseler         
 

3-Bağlı ortaklıklar /Şirketler         
 

III-Sözleşmeliler         
 

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar  2.615 3.781 2.577 155.013 180.061 176.577 
 

1. Genel müdürlük  2.615 3.781 2.577 155.013 180.061 176.577 
 

2. Müesseseler             
 

3. Bağlı ortaklıklar/şirketler 
 

          
 

B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar             
 

1. Genel müdürlük             
 

2. Müesseseler             
 

3. Bağlı ortaklıklar/şirketler 
 

          
 

C-Diğer sözleşmeliler             
 

1. Genel müdürlük             
 

2. Müesseseler             
 

3. Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

IV-İşçiler             
 

A-Sürekli işçiler   3.649 3.516 3.516 296.421 301.035 332.183 
 

1. Genel müdürlük  3.649 3.516 3.516 296.421 301.035 332.183 
 

2. Müesseseler         
 

3. Bağlı ortaklıklar/şirketler         
 

B-Geçici işçiler         
 

1. Genel müdürlük         
 

2. Müesseseler         
 

3. Bağlı ortaklıklar/şirketler         
 

Genel müdürlük toplamı 6.553 7.849 6.426 490.200 504.364 554.856 
 

Müesseseler toplamı       
 

Bağlı ortaklıklar /Şirketler toplamı       
 

Konsolide Toplam       
 

Yüklenici İşçiler  5.330  4.160  312.293  8.869 
 

1. Genel müdürlük             
 

2. Müesseseler             
 

3. Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

Diğer Giderler         
 

EÜAŞ, 2018 yılı faaliyetini merkez ve 42 adet müstakil taşra birimi ile yürütmüştür. 

Cari yılsonu itibarıyla çalışan toplam personel sayısı 6.426 kişi, yüklenici işçisi sayısı ise 

4.160 kişi olmuştur. 
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EÜAŞ’ta çalışan personele 2018 yılında yapılan harcamaların toplam tutarı, önceki 

yıla göre %13,2 oranında artarak 555 milyon TL olmuştur. Cari yıl personel harcaması 555 

milyon TL’nin; 0,3 milyon TL’si Yönetim Kurulu Üyeleri, 45,9 milyon TL’si memur, 176,6 

milyon TL’si sözleşmeli ve 332,2 milyon TL’si de işçi personele yapılan harcamalarla 

ilgilidir. 

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. 

1.5.3 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 

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 
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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.  

1.5.3.1 Mal Alımları 

EÜAŞ’ın 2018 yılı mal alımları 2017 yılı ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 6:Mal Alımları 

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  
2.773.423 

 
3.901.050 

 
3.887.614 (0,3) 

-Yurtiçi 
 

2.773.423 
 

3.901.050 
 

3.887.614 (0,3) 
          -Genel müdürlük 

 
2.773.423 

 
3.901.050 

 
3.887.614 (0,3) 

-Müesseseler 
       

 -Bağlı ortaklıklar/şirketler 
       

-Yurtdışı 
       

          -Genel müdürlük 

-Müesseseler 

 -Bağlı ortaklıklar/şirketler 

       
       

       

2-İşletme malzemesi, yedekler 

ve diğer malzemeler  
162.340 

 
344.259 

 
228.139 (33,7) 

-Yurtiçi 
 

162.340 
 

344.259 
 

228.139 (33,7) 
          -Genel müdürlük 

 
162.340 

 
344.259 

 
228.139 (33,7) 

-Müesseseler 
       

 -Bağlı ortaklıklar/şirketler 
       

-Yurtdışı 
       

          -Genel müdürlük 

-Müesseseler 

 -Bağlı ortaklıklar/şirketler 

       
       

       

3-Ticari mallar 
   

112.570.311 
 

11.995.358 (4,6) 
-Yurtiçi 

   
12.570.311 

 
11.995.358 (4,6) 

          -Genel müdürlük 
   

12.570.311 
 

11.995.358 (4,6) 

-Müesseseler 
       

 -Bağlı ortaklıklar/şirketler 
       

-Yurtdışı 
       

          -Genel müdürlük 

-Müesseseler 

 -Bağlı ortaklıklar/şirketler 

       
       

       

Yurtiçi alımlar toplamı 
 

2.935.751 
 
16.815.620 

 
16.111.111 (4,2) 

Yurtdışı alımlar toplamı 
       

Genel toplam 
 

2.935.751 
 
16.815.620 

 
16.111.111 (4,2) 

Verilen sipariş avansları 
       

 

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 
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edilmekte iken, 01.12.2018 tarihinden itibaren işletme hakkı devir sözleşmesi kapsamında 

Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş tarafından karşılanmaya başlamıştır.  

Ticari mal alımları ise mülga TETAŞ’ın faaliyetlerinin EÜAŞ bünyesine alınması 

dolayısıyla çeşitli mevzuat çerçevesinde alınan elektrik enerjisi alımlarıyla ilgilidir. Bu 

alımların yaklaşık olarak 7,1 milyar TL’lik kısmı Yap-İşlet santrallerinden, 1,1 milyar TL’lik 

kısmı Yap-İşlet-Devret santrallerinden, 482 milyon TL’lik kısmı İşletme Hakkı Devir 

santrallerinden, 2,2 milyar TL’lik kısmı Yerli Kömür santrallerinden ve kalan kısmı da diğer 

usullerle alınan enerji bedelleriyle ilgilidir. 

EÜAŞ’ın 2018 yılı stokları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 7:İlk Madde ve Malzeme Stokları 

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 152.349 3.887.615 3.924.094  115.870 

     -Genel müdürlük 152.349 3.887.615 3.924.094  115.870 

     -Müesseseler 

 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler     

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  455.765 228.139 224.113 459.791 

     -Genel müdürlük 455.765 228.139 224.113 459.791 

     -Müesseseler 

 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler     

Toplam   608.114 4.115.754 4.148.207  575.661 

     -Genel müdürlük  608.114 4.115.754 4.148.207  575.661 

     -Müesseseler 

 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler     

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. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

EÜAŞ’ın 2018 yılı hizmet alımları 2017 yılı ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Tablo 8: Hizmet Alımları 

Alımlar 

2017 2018  

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre 

Sapma  

(%) Miktar 
Tutar           

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek       

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar           

(Bin TL) 

1-Üretim    107.976   110.782    106.044 (4,8) 

-Genel müdürlük   107.976   110.782    106.044 (4,8) 

-Müesseseler             
 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler       
    

2-Temizlik   48.416   55.881   54.326 (2,8) 

-Genel müdürlük   48.416   55.881   54.326 (2,8) 

-Müesseseler             
 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

3-Koruma ve Güvenlik   85.075   95.937   93.828 (2,2) 

-Genel müdürlük   85.075   95.937   93.828 (2,2) 

-Müesseseler             
 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

4-Taşıt ve araç kiralama   40.730   44.923   42.579 (5,2) 

-Genel müdürlük   40.730   44.923   42.579 (5,2) 

-Müesseseler             
 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

5-Yemek   7.044    7.078   6.883 (2,8) 

-Genel müdürlük   7.044    7.078   6.883 (2,8) 

-Müesseseler             
 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

6-Diğer   23.052   25.112   24.409 (2,8) 

-Genel müdürlük   23.052   25.112   24.409 (2,8) 

-Müesseseler             
 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler             
 

Genel toplam    312.293    339.713    328.069  (3,4) 

 

2018 yılında yıl sonu itibariyle toplam 4.121 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. 
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1.5.4 Giderler 

EÜAŞ’ın 2018 yılı gerçekleşen giderleri önceki yıl giderleri ve 2018 yılı ödenekleriyle 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 9: Gider Grupları 

 

 

İşletme Bütçesi bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibi; 2017 yılı gerçekleşen gider tutarı 

5,6 Milyar TL iken; 703 sayılı KHK ile EÜAŞ’la birleşen TETAŞ’ın almak zorunda olduğu 

elektrikler nedeniyle toplam giderler tutarı 28 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Yine yukarıdaki bölümde belirtildiği gibi sattığı elektrikten zarar eden EÜAŞ, 

finansman sorununu bankalardan kullandığı kredilerle gidermeye çalışmış olup 2018 yılında 

56,8 Milyon TL faiz ödemiş olup bu tutar 2019 yılında daha da artacaktır. 

2017

Gerçekleşen

(Bin TL)

Ödenek 

(Bin TL)

Gerçekleşen

(Bin TL)

Ödeneğin son 

durumuna göre 

fark (Bin TL)

Ödeneğe 

göre 

sapma   

(%)

2.817.233 25.045.421 16.000.185 9.045.236  63,88

296.421 335.497 332.183 3.315  99,01

2-Memur   ve   sözleşmeli   personel ücret ve giderleri 193.779 226.540 222.773 3.767  98,34

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

3-Dışarıdan    sağlanan    fayda    ve hizmetler 1.299.183 1.693.720 1.549.483 144.237  
91,48

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

4-Çeşitli giderler 95.402 90.062 87.985 2.077  
97,69

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

5-Vergi resim ve harçlar 20.882 47.189 47.015 174  
99,63

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

6-Amortismanlar ve tükenme payları 793.889 794.202 789.685 4.517  

99,43

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

7-Finansman giderleri 42.149 63.163 56.823                6.341   89,96

1- Genel müdürlük

2- Müesseseler

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler

Toplam 5.558.938 28.295.795 19.086.132 9.209.663 67,45 

Giderler

2018

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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1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

a) Üretim 

EÜAŞ bünyesinde 2018 yılı içerisinde; 

-23 adet İşletme Müdürlüğü bünyesindeki HES tesislerinde su kaynakları vasıtasıyla, 7 

adet İşletme Müdürlüğü bünyesindeki termik santrallerde kömür ve doğal gaz kullanılarak ve 

1 adet rüzgar enerjisi üretim tesisinde de rüzgar gücü vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi, 

- Afşin-Elbistan’da AEL İşletme Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı EÜAŞ adına 

kayıtlı Kışlaköy sahasından linyit kömürü üretimi, 

- Çayırhan linyit havzasının Mihalıçcık/Koyunağılı bölümünde EÜAŞ’a ait 5.004 

hektarlık kömür sahasının enerji üretimi amacı ile TKİ’ye devredilmesi ile ilgili 17.09.2007 

tarihli rodövans sözleşmesi kapsamında sahanın devir edildiği yüklenici tarafından linyit 

kömürü 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. 

2018 yılı içerisinde, EÜAŞ bünyesindeki toplam 8 adet termik santralden 6 adedinde 

enerji üretimi yapılmış olup, Afşin-Elbistan A santralinde kömür yetersizliği, tamir bakım 

ihtiyacı ve İşletme Hakkı Devri süreciyle ilgili nedenlerden ve Aliağa gaz türbinlerinde ise 

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. 

180 MW kurulu güçteki Aliağa Santralinin 34/010 numaralı enerji üretim lisansı, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 23.10.2017 tarihli ve 7387-6 sayılı kararı ile 

31.10.2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir. 
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2018 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından ilgili işletme devir hakkı sözleşmelerinin 

sonlanması neticesinde devir alınan ve özelleştirme kapsamında devredilen tesislerle ilgili 

gelişmelere aşağıda yer verilmektedir. 

-1.355 MW kurulu güçteki Afşin-Elbistan A termik santrali ve bu santrale kömür 

sağlayan Kışlaköy kömür sahasının işletme hakkı 01.12.2018 tarihi itibarıyla ilgili firmaya 

devredilmiştir. 

-3096 sayılı Kanun kapsamında 30.07.1998 tarihli imtiyaz sözleşmesiyle görevli şirket 

tarafından İzmir-Alaçatı’da YİD modeliyle kurulan toplam 7,2 MW (12x0,6 MW) kurulu 

güçteki rüzgar enerjisi santralinin (RES) imtiyaz sözleşmesi ETKB tarafından 08.06.2018 

tarih ve 1433 sayılı olur kapsamında feshedilmiş olup, santral tesisleri 12.06.2018 tarihinde 

EÜAŞ tarafından devir alınmıştır. 

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

özelleştirilmesiyle ilgili süreç devam etmektedir. 

-Çayırhan linyit havzasının Mihalıçcık/Koyunağılı bölümünde EÜAŞ’a ait 5.004 

hektarlık kömür sahasının enerji üretimi amacı ile TKİ’ye devredilmesi ile ilgili 17.09.2007 

tarihli rodövans sözleşmesinin uygulanma aşamasında sahada kurulan maden işletmesi ve 

enerji üretim tesislerinin TSMF bünyesine alınmış olması ve santralin deneme çalışmalarında 

sahada üretilen kömürle kazan dizaynına esas parametreler arasında uyumsuzluk olması 

neticesinde TKİ Kurumu sözleşmenin tasfiyesini müteakiben sahanın bedelsiz olarak 

taraflarına devrini talep etmiştir. 

Bu kapsamda, Koyunağılı kömür sahası, EÜAŞ uhdesindeki S.23405 nolu ruhsatın 

bölünmesi suretiyle S.86034 ruhsat numarası ile ruhsatlandırılmış ve 11.06.2018 tarih ve 91-

801279 sayılı ETKB Oluru doğrultusunda 11.07.2018 tarihi itibari ile bedelsiz olarak TKİ 

adına tescil edilmiştir. Ruhsat devri sonrasında EÜAŞ tarafından TKİ’ye yapılan rödövans 

tahakkukları sonlandırılmıştır. 

EÜAŞ tarafından TKİ’ye gönderilen 13.09.2018 tarih ve E.41506 sayılı yazıyla; 

EÜAŞ ile TKİ arasında 17.09.2007 tarihinde imzalanan “ EÜAŞ Koyunağılı Kömür 

Sahasından Termik Santral Kurdurmak Üzere Belli Bir Süre İle Rödavans Karşılığı Kömür 

Üretim Hakkı Verilmesine Dair Sözleşme” nin sonlandırılması ve bahse konu sözleşmenin 

tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırıldığına ilişkin hazırlanan ve yazı ekinde 

gönderilen “Protokol” için mutabakatlarının bildirilmesi istenmiştir. 

TKİ tarafından EÜAŞ’a gönderilen 23.10.2018 tarih ve E.2525779 sayılı cevabi 
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yazıda; Rödövans sözleşmesi tahakkuklarına mahsuben EÜAŞ tarafından TKİ-Çan kömürü 

satışlarındaki hak edişlerinden kesilen KDV hariç 35,7 milyon TL’nin haksız yere kesildiği bu 

nedenle EÜAŞ tarafından gönderilen Protokole mutabık olunmadığı, bu miktarın taraflarına 

geri ödenmesi, Kurumlarının sadece santralin elektrik üretebildiği 2016 Şubat-Haziran 

dönemine ait rödövansı ödeyebileceği hususları belirtilerek bu kapsamda hazırladıkları 

protokolün imzalanması durumunda sözleşmenin sonlanabileceği, aksi durumda yasal yollara 

başvurulacağı belirtilmiştir. 

Süreç devam etmektedir. 

-ÖYK’nın 19.10.2009 tarih ve 2009/59 no.lu kararı ile özelleştirme programına 

alınan Anamur (0,84 MW), Bozyazı (0,424 MW), Mut-Derinçay (0,88 MW), Silifke (0,4 

MW) ve Zeyne (0,328 MW) Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 

ilgili firma ile 12.01.2018 tarihinde imzalanarak santral devredilmiştir. 

-YİD kapsamında EÜAŞ portföyüne 07.03.2018 tarihinde giren ve ÖYK’nın 

04.12.2017 tarih ve 2017/137 no.lu kararı ile özelleştirme programına alınan Gönen (10,6 

MW) Hidroelektrik Santralinin  İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ilgili firma ile 25.12.2018 

tarihinde imzalanarak santral devredilmiştir. 

-YİD kapsamında EÜAŞ portföyüne 18.06.2018 tarihinde giren ve ÖYK’nın 

04.12.2017 tarih ve 2017/137 no.lu kararı ile özelleştirme programına alınan Sütçüler (2,2 

MW) Hidroelektrik Santralinin  İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ilgili firma ile 20.12.2018 

tarihinde imzalanarak santral devredilmiştir. 

- ÖYK’nın 15.06.2015 tarih ve 2015/55 no.lu kararı ile özelleştirme programına 

alınan  Menzelet (124 MW) ve Kılavuzlu (54 MW) Hidroelektrik Santrallerinin İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesi; ilgili firma ile 09.03.2018 tarihinde imzalanarak santral devredilmiştir. 

-ÖYK’nın 24.05.2017 tarih ve 2017/27 no.lu kararı ile özelleştirme programına 

alınan Manyas (20,25 MW) Hidroelektrik Santralinin  İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi; ilgili 

firma ile 27.04.2018 tarihinde imzalanarak santral devredilmiştir. 

-YİD kapsamında EÜAŞ portföyüne 23.12.2018 tarihinde giren ve ÖYK’nın 

04.12.2017 tarihli ve 2017/137 no.lu kararı ile özelleştirme programına alınan Tohma (12,5 

MW) Hidroelektrik Santralinin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi; ilgili firma ile 02.01.2019 

tarihinde imzalanarak santral devredilmiştir. 

-DSİ tarafından inşa ettirilerek geçici kabulü yapılan Kiğı HES (3x46=138 MW), 
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21.12.2017 tarihinde taraflar arasında imzalanan Geçici İşletme Devir Protokolüyle işletilmek 

üzere EÜAŞ’a devredilmiş ve tesisin lisans işlemleri ise 04.01.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 

2018 yılı toplamında, EÜAŞ tarafından toplam kurulu gücü 25,3 MW olan 3 adet HES 

tesisi devir alınmış ve buna karşılık toplam kurulu gücü 213,9 MW olan 10 adet HES tesisi 

özel firmalara devredilmiştir. Sonuç olarak EÜAŞ HES toplam kurulu gücü 2018 yılı sonu 

itibarıyla 2017 yılına göre 188,6 MW azalarak 12.831,8 MW seviyesine gerilemiştir.  

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. 

2018 yılı sonu itibarıyla EÜAŞ’a bağlı 23 HES işletme müdürlüğü bünyesinde 49 adet 

HES tesisi ve 7 adet termik santral işletme müdürlüğü bünyesindeki 7 adet termik santralden 

6’sında ve 1 adet rüzgar enerjisi santralinde enerji üretimi yapılmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 26.12.2017 tarih ve 56-253 sayılı kararı ile kabul edilen ve 

Yönetim Kurulunun 18.12.2018 tarih ve 50-236 sayılı kararıyla da revize edilen 2018 yılı 

işletme bütçesinde yer alan ilk durum program enerji üretim değerleri ile aynı dönemdeki fiili 

gerçekleşmeler önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10:Üretim Türleri 

 

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.  

2018 yılı içerisinde oluşan bu değişimlere yukarıda detaylarıyla yer verilmiştir. 

Toplamda ise EÜAŞ kurulu gücü 2017 yılında 19.922,7 MW iken 2018 yılsonu 

itibarıyla 18.386,3 MW seviyesine gerilemiştir. 

2018 yılında termik kaynaklı brüt enerji üretimi önceki yılın %108,6’sı mertebesinde 

gerçekleşirken, hidrolik kaynaklı brüt enerji üretimi önceki yılın %89,7’i mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 

2018 yılında EÜAŞ toplam brüt enerji üretimi önceki yılın %97,2’si mertebesindedir. 

EÜAŞ bünyesindeki barajlara gelen su miktarındaki azalmanın devam etmesi 

neticesinde hidrolik kaynaklı enerji üretimindeki azalma yönelimi de devam etmektedir. 

Nitekim, 2017 yılında EÜAŞ bünyesindeki barajlara gelen su miktarı 138 milyar m3 iken 

2018 yılında bu miktar önceki yıla göre %6,2 azalarak 129,4 milyar m3’e gerilemiştir. 

Bu durum üretilen enerji miktarında da azalmaya neden olduğundan oluşan enerji açığı 

termik santrallerdeki üretime ağırlık verilerek giderilmiştir. 

Termik santrallerdeki ana ve yardımcı yakıt tüketimleriyle ilgili değerlendirmelere 

2017

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre

Geçen yıla 

göre

Termik 18.738,6 16.096 20.351,5 126,4 108,6

Hidrolik 28.356,1 30.143 25.444,0 84,4 89,7

Rüzgar 3,8

Toplam 47.094,7 46.239,1 45.799,2 99,0 97,2

AEL İşletmesi 10.164.360 16.000.000 14.205.942 88,8 139,8

Koyunağılı-Adularya 

(rödovans)
426.311 823.000 40.377 4,9 9,5

Toplam 10.590.671 16.823.000 14.246.319 84,7 134,5

Feldspat
11081 Numaralı rahsat 

sahası (rödovans)
Ton 547.420,4 250.000 523.552,4 209,4 95,6

Gidya AEL İşletmesi Ton 57.796,7 33.386,0 57,8

Linyit kömürü Ton

Ölçü

2018 Gerçekleşme (%)

Elektrik  enerjisi 

(brüt)
GWh

Üretim Türü
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aşağıda yer verilmektedir. 

2017 yılında EÜAŞ termik santrallerinde 11,4 milyon ton kömür yakılmışken 2018 

yılında bu 17,2 milyon tona yükselmiştir. 

2017 yılında EÜAŞ termik santrallerinde 2,5 milyar Sm3 doğal gaz yakılmış iken, 

2018 yılında 2,4 milyar Sm3 doğal gaz yakılmıştır. 

2018 yılında kömür tüketiminde görülen önemli artış ve buna karşılık doğal gaz 

tüketiminde görülen kısmi azalma, enerji üretiminde kömürlü santrallere ağırlık 

verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Yardımcı yakıt olarak ise 2017 yılında 44,7 bin tonu Afşin-Elbistan-B termik 

santralinde olmak üzere toplam 52,7 bin ton fuel-oil yakılmış iken, 2018 yılında tamamı 

Afşin-Elbistan-B termik santralinde olmak üzere 67,3 bin ton fuel-oil yakılmıştır. Afşin -

Elbistan-B termik santralinde gelen kömürün kalitesinde yaşanan yetersizlikler nedeniyle 

enerji üretiminin stabil hale getirilebilmesi için önemli miktarlarda yardımcı yakıt kullanımına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diğer yandan, 2017 yılında 79 bin ton motorin yakılmış iken, 2018 yılında bu tüketim 

11,7 bin tona gerilemiştir. 

2018 yılı motorin tüketiminin 10,3 bin tonu Afşin-Elbistan-B santraline, yaklaşık 

1.000 tonu Çan santraline ve kalan 359,5 tonu da doğal gazlı santrallere aittir. 

Doğal gaz ve sıvı yakıtlı santrallerde özellikle kış aylarında oluşabilen doğal gaz 

sıkıntısına bağlı olarak enerji üretiminde doğal gaz yerine ikincil yakıt olarak motorin 

kullanılması neticesinde 2017 yılında oluşan 63 bin ton motorin tüketiminin 2018 yılında 

359,5 ton’a gerilemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  

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 11: Üretimi Belirleyen Başlıca Etkenler 

 

 

Termik santraller genelinde 2017 yılında %30,3 olan kapasite kullanım oranı 2018 

yılında %34,2 mertebesine yükselmiştir. 

2017

Üretim 

a) Elektrik

Termik

Kurulu güç MW 6.902,3 5.547,3 80,4

Teorik üretim kapasitesi GWh 61.777,2 59.456,0 96,2

Brüt üretim GWh 18.738,6 16.096 20.351,5 126,4 108,6

Kapasite kullanma faktörü (%) 30,3 34,2 112,8

Üretim yönünden emreamadelik faktörü (%) 58,6 62,1 106,0

Çalışma peryodu Saat 314.376 268.584 85,4

Çalışma saati Saat 118.481 112.480 94,9

Zaman kullanma faktörü (%) 37,7 41,9 111,1

Zaman yönünden emreamadelik faktörü (%) 61,8 67,0 108,4

A grubu kayıp enerji faktörü (%) 41,3 37,9 91,8

B grubu kayıp enerji faktörü (%) 28,2 27,9 98,7

Santral iç tüketim (%) 4,9 5,6 113,5

Termik verim (%) 44,4 42,9 96,6

Özgül ısı tüketimi kcal/kWh 1.937 2.005 103,5

Rüzgar

Kurulu güç MW 7,2

Teorik üretim kapasitesi GWh 34,9

Brüt üretim GWh 3,8

Kapasite kullanma faktörü (%) 10,8

Üretim yönünden emreamadelik faktörü (%) 60,7

Çalışma peryodu Saat 58.242,0

Çalışma saati Saat 28.990,0

Zaman kullanma faktörü (%) 49,8

Zaman yönünden emreamadelik faktörü (%) 60,6

A grubu kayıp enerji faktörü (%) 37,9

B grubu kayıp enerji faktörü (%) 49,8

Santral iç tüketim (%) 1,0

Hidrolik

Kurulu güç MW 13.020,4 12.831,8 98,6

Teorik üretim kapasitesi GWh 114.058,7 112.406,2 98,6

Yıllık proje üretimi GWh 45.056,3 44.267,4 98,2

Yıllık güvenilir üretim GWh 28.043,7 27.600,6 98,4

Brüt üretim GWh 28.356,1 30.143 25.444,0 84,4 89,7

Teorik kapasite kullanma faktörü (%) 24,9 22,6 91,0

Yıllık proje üretimine göre kapasite kullanma (%) 62,9 57,5 91,3

Yıllık güvenilir üretime göre kapasite kullanma (%) 101,1 92,2 91,2

Barajlara gelen su Milyar m3 138 129,4 93,8

Elektrik üretiminde kullanılan su Milyar m3 129,3 118,2 91,4

Ortalama özgül su tüketimi m3/kWh 4,56 4,65 101,9

Dolu savaktan bırakılan su Milyar m3 2,08 0,42 20,4

Sızıntı ve kayıplar Milyar m3 0,69 0,65 94,6

b) Kömür 

AEL Kışlaköy İşletmesi kömür üretimi milyon ton 20 10,2 16 14,7 91,9 144,6

Kapasite kullanma faktörü (%) 50,8 80,0 73,5 91,9 144,6

c) Feldispat

Yatağan feldispat sahası üretim proje değeri bin ton/yıl 250

Yıllık feldispat üretimi bin ton/yıl 547,4 250 523,6 209,4 95,6

Kapasite kullanma faktörü (%) 219,0 100 209,4 209,4 95,6

Üretimi Belirleyen Başlıca Etkenler Ölçü Kapasite

2018 Gerçekleşme (%)

Program Gerçekleşen
Programa 

Göre

Geçen yıla 

göre
Gerçekleşen
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EÜAŞ genelinde, 2017 yılında kömürle çalışan termik santrallerdeki kapasite kullanım 

oranı %20,4 iken 2018 yılında %30,9 olmuş, aynı dönemde doğal gaz ve sıvı yakıtla çalışan 

santrallerde kapasite kullanım oranı %38,2’den %36,8’e gerilemiştir. 

Kömürlü santrallerin termik verimi 2017 yılında %33,46 iken 2018 yılında %33,69 

olmuştur. 

Doğal gaz santrallerinin termik verimi 2017 yılında %51,49 iken 2018 yılında %52,44 

olmuştur. 

EÜAŞ brüt termik enerji üretimindeki kömürün payı 2017 yılında %37,53 iken 2018 

yılında %49,01 seviyesine yükselmiştir. 

Üretim verimliliği doğal gazlı santrallere göre daha düşük olan kömür santrallerinin 

üretimdeki payının 2018 yılında önceki yıla göre artması neticesinde, EÜAŞ bünyesindeki 

termik santraller bazında toplam termik verimde ve buna bağlı olarak özgül ısı tüketiminde 

düşüş meydana gelmiştir. 

 Hidrolik santraller genelinde ise 2017 yılında teorik üretime göre kapasite kullanma 

faktörü %24,9 iken 2018 yılında %22,6 mertebesine gerilemiştir. 

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 
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üretimindeki çevrim verimlerinin artırılması ve kullanılan ekipmanın bakımlarının 

aksatılmaması verimli bir işletmecilik için temel gerekliliklerdir. 

2017 yılında EÜAŞ termik santralleri bazında zaman kullanma faktörü %37,7 iken 

2018 yılında %41,9’a yükselmiş, ancak kömürle çalışan santrallerin üretim payının artmasına 

bağlı olarak ortalama santral iç tüketimi 2017 yılındaki %4,9 değerinden 2018 yılında 

%5,6’ya yükselmiştir. Bunlara bağlı olarak termik verim %44,4 oranından %42,9’e 

düşmüştür. 

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 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.  

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 

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, 
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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. 2018 yılında üretim yapılmadığından diğer santrallerin sabit giderleri doğal gaz 

santralları arasına alınmıştır.  

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi 2018 yılında EÜAŞ’ın Satışa Esas Enerji Miktarı 

82.340 GWh olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın 44.198 GWh’si EÜAŞ’ın ürettiği enerji olup 

38.142 GWh’si de Mülga TETAŞ’ın devri neticesinde ilgili mevzuat çercevesinde alınan ve 

EÜAŞ’ın EPİAŞ’tan aldığı enerji tutarına aittir. 
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Tablo 12:Üretim Maliyetleri 

 

EÜAŞ’ın kendi ürettiği enerjinin 25.226 GWh’si HES, 6.964 GWh’si Kömür, 12.008 

GWh’si Doğalgaz santrallarından üretilmiştir. 

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

%51,28 ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerine ait iken, kömürlü santrallerde 

%51,87 ve doğal gaz santrallerinde %84,38, EÜAŞ genelinde ise %55,23 oranları ile yakıt 

giderlerine aittir. 

2018 yılında üretilerek satılan enerji miktarına göre hesaplanan ortalama birim ticari 

maliyetleri; hidrolik santrallerde 7,14 kr/kWh, kömürlü santrallerde 24,04 kr/kWh, doğalgaz 

santrallerinde 30,04 kr/kWh, EÜAŞ genelinde ise önceki yıla göre 4,41 krş artarak 16,03 

kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

703 Sayılı KHK’nin 9 uncu maddesi gereğince  TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde 

birleştirilmesi nedeniyle; Mülga TETAŞ’ın 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde alıp-sattığı 

enerji TETAŞ Denetim Raporunda değerlendirilmiş olup; EÜAŞ’ın 2018 yılı Denetim 

Raporunda 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde TETAŞ’a satılan enerji, satışların içerisinde 

değerlendirilmiş olup 2018 yılını ikinci yarısında Mülga TETAŞ’ın aradan çıkması ile üretilen 

enerjinin tümü EÜAŞ’ın satışı olarak değerlendirilmiş, 2018 yılının ikinci yarısında Mülga 

TETAŞ’ın alım zorunluluğu olan enerji alımları da EÜAŞ alımı olarak değerlendirilmiştir. 

Bu nedenle 2018 yılında EÜAŞ’ın üretip ilk yarıda TETAŞ’a, ikinci yarıda doğrudan 

EDAŞ ve EPSAŞ’lara sattığı üretim miktarı 44.198 GWh olarak gerçekleşirken, EÜAŞ’ın 

TETAŞ’ın devri nedeniyle almak zorunda kaldığı ve EPİAŞ’tan aldığı enerji tutarı 38.142 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL (Krş/kWh)

HİDROLİK SANTRALLER

Üretim maliyeti 25.226 12.133 119.809 81.563 923.803 40.648 1.766 358.137 39.085 224.394 1.801.338 7,14

Birim maliyet (Krş/kWh) 0,05 0,47 0,32 3,66 0,16 0,01 1,42 0,15 0,89 7,14

Maliyet İçindeki Payı (%) 0,67 6,65 4,53 51,28 2,26 0,10 19,88 2,17 12,46 100

KÖMÜR SANTRALLERİ

Üretim maliyeti 6.964 868.520 50.969 107.297 23.150 288.827 18.637 5.107 245.581 17.555 48.678 1.674.320 24,04

Birim maliyet (Krş/kWh) 12,47 0,73 1,54 0,33 4,15 0,27 0,07 3,53 0,25 0,7 24,04

Maliyet İçindeki Payı (%) 51,87 3,04 6,41 1,38 17,25 1,11 0,3 14,67 1,05 2,91 100

DOĞALGAZ SANTRALLERİ

Üretim maliyeti 12.008 3.044.386 27.355 69.523 21.398 280.602 12.228 1.674 84.363 184 67.170 3.608.886 30,04

Birim maliyet (Krş/kWh) 25,35 0,23 0,58 0,18 2,34 0,10 0,01 0,69 0,56 30,04

Maliyet İçindeki Payı (%) 84,38 0,76 1,93 0,59 7,78 0,34 0,04 2,31 0,01 1,86 100

ÜRETİM TOPLAMI

Üretim maliyeti 44.198 3.912.906 90.458 296.630 126.110 1.493.232 71.513 8.547 688.081 56.823 340.244 7.084.544 16,03

Birim maliyet (Krş/kWh) 8,85 0,20 0,67 0,29 3,38 0,16 0,02 1,56 0,13 0,77 16,03

Maliyet İçindeki Payı (%) 55,23 1,28 4,19 1,78 21,08 1,01 0,12 9,71 0,80 4,8 100

ALINAN ENERJİ

(MÜLGA TETAŞ ve EPİAŞ)

Üretim maliyeti 38.142 11.995.358 6.231 12.001.588 31,47

Birim maliyet (Krş/kWh) 31,45 0,02 31,47

Maliyet İçindeki Payı (%) 99,95 0,05 100

EÜAŞ GENEL TOPLAM

Üretim maliyeti 44.198 3.912.906 90.458 296.630 126.110 1.493.232 71.513 8.547 688.081 56.823 340.244 7.084.544 16,03

Alım maliyeti 38.142 11.995.358 6.231 12.001.588 31,47

Genel Toplam 82.340 15.908.264 90.458 296.630 126.110 1.493.232 71.513 8.547 688.081 56.823 346.475 19.086.132 23,18

Toplam

Ortalama 

birim 

maliyet
Üretim Birimleri ve Enerji Alımı

Dışarıdan 

sağlanan 

fayda ve 

hizmetler

Diğer  

Çeşitli 

Giderler

Vergi, Resim 

ve Harçlar

Amortisman 

Giderleri

Finansman 

Giderleri

Faaliyet 

Giderleri

Satışa Esas Net 

Miktar         

(GWh)

Yakıt/Enerji 

Alımı
Malzeme

İlk Madde ve Malzeme

İşçi ücret 

giderleri

Memur ve 

Sözleşmeli 

Ücret 

Giderleri
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GWh olarak gerçekleşmiştir. Alınan bu enerji miktarının; 

20.950 GWh’si  Yap İşlet Santrallarından, 

 1.536       “     Yap İşlet Devret Santrallarından, 

 1.884       “      İşletme Hakkı Devredilen Santrallardan, 

 9.146     “        Yerli Kömür Kullanan Santrallardan alınmıştır. 

 4.626      “  de  ihtiyaç nedeniyle EPİAŞ’tan alınmıştır.  

Alınan enerjinin EÜAŞ’a birim maliyeti; Yap İşlet Santrallarında 34,04 kr/kWh,  Yap 

İşlet Devret Santrallarında 70,42 kr/kWh,  İşletme Hakkı Devredilen Santrallarda 25,60 

kr/kWh, Yerli Kömür Kullanan Santrallarda 24,26 kr/kWh,  EPİAŞ’tan alımda 23,37 kr/kWh; 

paçalda ise 31,45 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir.  

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

bilgilere aşağıda yer verilmiştir: 

-Yap-İşlet-Devret Santralları: 

3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 

İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Göevlendirilmesi Hakkında Kanun” 19.12.1984 tarih ve 

18610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde; “Türkiye Elektrik Kurumu dışında 

elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife ve 

görevin sona ermesi şekli ve esaslarını kapsar.” 

“Enerji satış şartları ve tarife esasları” başlıklı 9 uncu maddesinde; 

 “Enerji tarifeleri, görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

onayı ile yürürlüğe girer. 

Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkları, 

teknik ve sermaye amortismanları ve diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak 

makul bir temettü için gerekli gelirin sağlanması esas alınır. 

Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu 

satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan süreli olabilen sözleşmeler yapılması 

ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulması Bakanlar Kurulu Kararı ile 

mümkündür.” 

Kanunun 8 inci maddesine göre; görev süresinin sona ermesinde, süre uzatımı talep 

edilmemesi halinde, tüm tesisler ile tüm taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve 

taahhütlerden ari olarak Devlete bedelsiz olarak geçecektir. Sona erme hükümleri de 

sözleşmede düzenleneceği belirtilmiştir. 

Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili olarak 3096 sayılı Kanun uygulanırken; 13.06.1994 
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tarih ve 21959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3996 sayılı “Bazı 

Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çercevesinde Yaptırılması Hakkında 

Kanun” un Amacı; “Kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa 

edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap-

işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması.” Olarak belirlenmiştir. 

Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde; “…elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 

ticaret…” hükmü yer almıştır. 

Kanunun; ücretlendirme ve devirle ilgili madde hükümleri 3096 sayılı Kanun 

hükümleri ile pareleldir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan Uygulama/İmtiyaz Anlaşmaları 

sonrasında TEK/TEAŞ ve TEDAŞ arasında şirketlerle Enerji Satış Antlaşmaları 

imzalanmıştır. 

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 

kurulan TETAŞ’a toptan elektrik alım-satım görevi verilmesi nedeniyle alım garantili 

şirketlerin ürettiği alım görevi de TETAŞ’a verilmiştir. 

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

eklenen Geçici 22 nci maddesi ile; TETAŞ tüm mal varlığı ve görevleri ile birlikte EÜAŞ’a 

devredilmiş,  

Yine 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 

anlaşmaları imzalayabilir. 

Hükmü gereğince YİD Santrallarından elektrik alım görevi EÜAŞ’ın görevi 

kapsamına girmiştir. 

YİD Kapsamında 24 Şirketle Enerji satış Antlaşması imzalanmış olup; Nisan-2019 

itibariyle 13 santralın süresi sona erdiğinden EÜAŞ bünyesine geri dönmüş, bunlardan 10’u 

Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilerek özel sektöre devredilmiş,3’ü EÜAŞ 

bünyesinde üretimlerine devam etmektedir. 
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Bu kapsamda kalan 11 santraldan 6’sı 2019 yılı içerisinde EÜAŞ’a iade edilecektir. 

YİD Santrallarından kurulu gücü büyük olan santarallar Doğal Gaz Çevrim Santralları 

olup 2018 yılı içerisinde dövizdeki artış nedeniyle maliyetler aşırı derecede artış göstermiş 

olup EÜAŞ’a satış fiyatı 70,42 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

-Yap-İşlet Santralları: 

19.07.1997 tarih ve 23054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4283 

sayılı”Yap-İşlet Modeli ile elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle 

Enerji satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun” un “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci 

Maddesinde; “Yap-İşlet Modeli" ile üretim şirketlerine ülke enerji plan ve politikalarına 

uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik 

santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirlemektir. 

Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santrallar ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ça-

lıştırılacak santrallar bu Kanunun kapsamı dışındadır.” 

Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde; “Yap-İşlet Modeli: Elektrik enerjisi 

santrallarının üretim şirketleri mülkiyetlerinde kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik 

enerjisinin belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışını içeren modeli.” İfade eder 

denilmiştir. 

Kanunun “Üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışı esasları” 

başlıklı 3 üncü maddesinde; “ 

…optimal elektrik üretim sistemi gelişim planları çerçevesinde yapımı öngörülen 

üretim tesisleri için teklif almak üzere TEAŞ tarafından Resmi Gazetede ilan edilir. TEAŞ, 

üretim şirketini seçme hususunda işin özelliğini belirten şartname hazırlayarak kapalı teklif 

veya belli istekliler arasında kapalı teklif veya pazarlık usullerinden işin gereğine uygun 

olanını uygular. 

    Alınan teklifler TEAŞ tarafından bu Kanun ve çıkarılacak yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde değerlendirildikten sonra, uygun teklif belirlenerek, ilgili üretim şirketine tesis 

kurma ve işletme izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, TEAŞ tarafından 

kendisine gönderilen teklifi uygun gördüğü takdirde tesis kurma ve işletme izni verir.  

     Bu iznin verildiğinin TEAŞ'a bildirilmesinden sonra, TEAŞ ile üretim şirketi 

arasında üretim tesisi kurma, işletme ve enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalanır. 

Bakanlık ve TEAŞ değerlendirmelerinde kalkınma planları, ülke enerji plan ve politikaları 
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doğrultusunda elektrik enerjisinin tüketiciye en ucuz ve güvenilir şekilde sunulmasını ve arz-

talep dengelerini dikkate alır. 

      Bu Kanuna göre yapılacak üretim tesisleri için, ihaleye katılanlarda aranılacak 

şartlar, üretim şirketinin sermayesi, şirket ve/veya ortaklarının deneyimi, şirketin seçimi, proje 

ve fizibilite esasları, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi, enerji 

birim fiyatı oluşturma esas ve usulleri ve tesis kurma ve işletme izni esas ve usulleri ile diğer 

hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.” Denilmiştir. 

   Kanunun “Garanti “ başlıklı   4 üncü maddesinde ; “TEAŞ'ın sözleşmenin enerji 

satışına ilişkin hükümlerinden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için, Hazine 

Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca üretim şirketine Hazine garantisi 

verilebilir.” denilmiştir. 

Yap-İşlet santralı kurma hakkını kazanan 5 Enerji Şirketi ile 1999 yılı içerisinde 

sözleşme imzalanmıştır. 5 Şirketin 4’ü Doğalgaz Çevrim Santralı, bir tanesi de ithal kömür  

santralıdır. 

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 

anlaşmaları imzalayabilir. 

(8) EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasite alım 

ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında 

faaliyette bulunabilir. 

2018 yılı içerisinde bu 5 Yap İşlet Santrallarından toplam 20.950 GWh enerji alım 

garantisi kapsamında satın almış olup kilovatsaat başına fiyat 34,04 kr olarak gerçekleşmiştir. 

5 santralın elektrik alım garantisi sözleşme süresi 2019 yılı içerisinde domakta olup 

Nisan-2019 itibariyle 3 santralın süresi dolmuş, bu santrallardan elektrik alımı 

sonlandırılmıştır. 

-İşletme Hakkı Devir santralları: 

3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 

İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Göevlendirilmesi Hakkında Kanun” 19.12.1984 tarih ve 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 48 
 

18610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun “İşletme hakkının devri” başlıklı 5 inci maddesinde; 

“Görev bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşlarınca (Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) 

yapılmış veya yapılacak üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarının görevli 

şirketlere verilmesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 

Yönetmelik çercevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürütülür.” 

2018 yıl sonu itibariyle bu kapsamda elektrik üreten tek santral Çayırhan termik 

santralıdır. TEAŞ tarafından işletilen adı geçen santral ve kömür sahaları 30.06.2000 tarihinde 

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

2018 yılının son 6 ayında 1.884  GWh elektrik üretilerek  EÜAŞ’a satılmış olup kilovatsaat 

fiyatı 25,60 kr olarak gerçekleşmiştir. 

Şirketle yapılan sözleşmesinin bitiş tarihi 30.06.2020 tarihinde bitecek olup bu tarih 

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

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

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

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 özel sektör tarafından 

kurulan Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne Afşin Elbistan A Termik Santralı 

ile santrala kömür sağlayan Afşin Elbistan Linyit İşletmeleri devredilmiştir. 

-Yerli Kömür Santralları 

17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 

sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 

24 üncü maddesi ile 6446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci fıkrası sekizinci fıkra olarak teselsül 

ettirilmiştir. 

“(7) TETAŞ; üçüncü, beşinci ve altıncı 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 Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.” 

Denilmektedir. 

Kanunun bu hükmüne dayanarak çıkarılan ve 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanan 2016/9096 sayılı “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi 

Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden 

Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ın amacı; TETAŞ’ın, 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen yükümlülükleri kapsamında, yerli kömür 

yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin 

usul ve esasların belirlemektir. 

6446 sayılı Kanun kapsamında TETAŞ mevcut sözleşmeleri dışında karşılaması 

gereken enerji miktarının EPDK tarafından uygun bulunan talep profilleri dikkate alınarak 

uzlaştırma dönemi bazında belirleneceği, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin 

taleplerini Eylül ayı sonuna kadar TETAŞ’a bildirecekleri, bu miktarın ne kadarının yerli 

kömür yakıtlı özel elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin edileceği her yıl 

Bakanlar Kurulu tarafından bir yıl önceki Ekim ayında belirlenecektir. TETAŞ bu miktarın 

%10 alt ve üstü aralığında almaya yetkilidir 

Kararın “Geçici Madde 1” de; 2016 yılı için Şirketlerden temin edilecek enerji miktarı 

6 (altı) milyar kWh olarak belirlenmiş ve birim fiyatı 185 TL/MWh olarak belirlenmiştir. 

28.10.2016 Tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

2016/9369 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel 

Yatırım ve Finansman Proğramının” ekli Kararının “Alım ve satımlarda fiyat ve miktar 

uygulamaları” başlıklı 16 ncı maddesinin (3) üncü fıkrası şöyledir. 

(3) 04.08.2016 tarihli ve 2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan TETAŞ Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel 

Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararın 2 nci 

maddesi çercevesinde 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında TETAŞ tarafından yerli 

kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden temin edilecek enerji 

miktarı 18 Milyar kWh ve elektrik enerjisi birim fiyatı 185 TL/MWh olarak belirlenmiştir. 

2017 yılında alınan enerjinin fiyatı aynı kalmasına ragmen alım tutarı 2016 yılına göre 

3 kat arttırılmıştır. 

02.12.2017 tarih ve 30258 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

2017/11070 sayılı karar eki “TETAŞ Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim 

Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ın 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 

eklenen fıkra ile; 2018 yılından itibaren 7 yıllık sürede bu kapsamdaki santrallerde üretilen 

elektirik TETAŞ tarafından satın alınacaktır. Ayrıca; üretim lisansında kaynak türleri 

belirtilmiş olmak şartıyla yerli kömür ve ithal kömür karışımı suretiyle elektirik enerjisi 
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üretilen santrallerde yerli kömürden üretilen elektirik enerjisinin miktarının tespitine ve bu 

hususun denetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşerlığının görüşü alınarak Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecektir. 

TETAŞ tarafından bu kapsamda alınacak elektriğin fiyatı 2018 yılının ilk 3 ayında 

201,35 TL/MWh tespit edilmiş, ikinci çeyrek dönemden itibaren 2024 yılına kadar ÜFE ve 

TÜFE ye göre belirlenecektir. 

TETAŞ’ın bu şirketlerden temin edeceği elektrik enerjisi miktarı 2017 yılı için 

belirlenen miktarın %40’a kadar arttırmaya yetkilidir. TETAŞ bu şartlarda özel sektörden 

elektrik enerjisi satın alırken; 

 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  

Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden 

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

enerjisi satın alınması kararlaştırılmasına ragmen hiç bir şirket talepte bulunmaması üzerine; 

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

80.160 GWh ve 142.676 GWh olarak tekrar ilana çıkılması ve ESA imzalanması 

kararlaştırılmış ve ESA imzalanmıştır. 

13 Termik Santralından Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2018 yılının son 6 ayında 

9.146 GWh elektirik alınmış, kilovatsaat  başına alış fiyatı 24,26 kr olarak gerçekleşmiştir. 
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1.5.6 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.  

TBMM’de 14.03.2013 tarihinde kabul edilip 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik 

piyasası tekrar düzenlenmiş, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nu adı “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir. 

Kanun’un 10 uncu maddesi ile PMUM yerine 6 ay içerisinde EPİAŞ (Enerji Piyasası 

İşletme Anonim Şirketi) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu şirket bu kanun dışında 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulmuş ve faaliyetine 

başlamıştır.  

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 ürettiği elektriği TETAŞ’a toptan satarken, ihtiyaç halinde EPİAŞ’tan elektrik 
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almakta, üretim fazlası elektriği de EPİAŞ’a satarken; 

703 Sayılı’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 birleştirilmiş, EÜAŞ kendi görevi yanında TETAŞ’ın da görevini yürütmeye 

başlamıştır. 

Bu düzenlemelerden sonra EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 13.07.2018 tarih ve 32/133 

sayılı Kararı ile Mülga TETAŞ’ın görevini yüklenen EÜAŞ tekrar yapılandırılmıştır. 

 Bu çerçevede; EÜAŞ’ta iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesi ile devredilen mülga TETAŞ’ın görev, yetki ve sorumluluklarının aksamadan 

yürütülmesini teminen; 

-Enerji Alış-Satış Daire Başkanlığı’nın kurulması,  

-Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı’na bağlı “Enerji Alış Müdürlüğü” ile 

“Enerji Satış Müdürlüğü” adı altında iki yeni müdürlük kurulması, 

-Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı “Uzlaştırma İşlemleri 

Müdürlüğü” adı altında bir müdürlük kurulması, 

Kararlaştırılmıştır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü’nde Enerji Alış ve Enerji Satış adı altında iki daire 

başkanlığı varken TETAŞ’ın EÜAŞ’a katılmasından sonra birleştirilen Enerji Alış-Satış Daire 

Başkanlığı kurulması ile EÜAŞ bünyesinde ki Enerji Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı ile 

birlikte görevini yürütürken; 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/4 sayılı kararı ile; Enerji Alış-Satış 

Daire Başkanlığının "Enerji Satış Daire Başkanlığı" ve "Enerji Alış Daire Başkanlığı" 

şeklinde iki ayrı Başkanlık olarak yapılandırılması kararlaştırılmıştır. 

Enerji Satış Daire Başkanlığı’nın başlıca görevleri; 

   -İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan satış anlaşmalarını yürütmek, 

   -Mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi satımına ilişkin usul ve esasların 

hazırlanması ve/veya elektrik enerjisi satım anlaşmalarının yapılmasını koordine etmek ve 

yapılan anlaşmaların ilgili hükümlerini yürütmek, 

 -Mevzuata uygun olarak mübadele ve elektrik ihracatına ilişkin anlaşmaların 

yapılmasına ilişkin anlaşmaları koordine etmek ve yapılan anlaşmaları yürütmek, 
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 -Enerji satışına ilişkin faturalara esas verilerin oluşturulmasını sağlamak, anlaşma 

hükümleri çerçevesinde tahsilatı yapılabilecek tutar için tahsilat işlemlerini ve varsa fark 

faturası işlemlerini başlatmak, 

 -İlgili birimlerle koordinasyon halinde çalışmak suretiyle Şirketin düzenlemeye tabi ve 

düzenlemeye tabi olmayan satış tarifelerini belirlemek, onaylanan tarifelere ilişkin iş ve 

işlemleri yapmak, 

 -Elektrik enerjisi satış sözleşmelerine ait gerekli teminat tutarlarının hesaplanmasına 

ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

 -Fiyat eşitleme mekanizması kapsamında ödeme yapılacak tutarların, gerekmesi 

halinde teminat hesaplamaları ve alacakların tahsilde mahsup edilmesine yönelik gerekli iş ve 

işlemleri tekemmül ettirmek ve uygulanmak üzere ilgili birime aktarmak, vb.  

olarak belirlenmiştir. 

1.5.6.1 Satışlar 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 26.12.2012 tarih ve 57/396 sayılı ve 11.01.2013 tarih ve 

1/15 sayılı kararları doğrultusunda, EÜAŞ ve TETAŞ arasında 17.01.2013 tarihinde, 

01.01.2013 tarihinden geçerli ve bir yıl süreli yeni bir Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması (ESA) 

imzalanmıştır. Söz konusu ESA süresi uzatılmak ve bazı değişiklik ve ilaveler yapılmak 

suretiyle 2017 yılında da uygulanmıştır. 

703 Sayılı’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 birleştirilmiş, EÜAŞ kendi görevi yanında TETAŞ’ın da satış görevini yürütmeye 

başlamıştır. Bu nedenle; satış tablosunda TETAŞ’ın satış yaptığı kuruluşlara göre 

düzenlenmiştir. 

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

çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Satışlar 

 

EÜAŞ’ın Hazine Müsteşarlığı’nın onayı doğrultusunda belirlenen 2018 yılı 

programının ilk durumunda; EÜAŞ’ın 2018 yılında toplam 42.756 GWh enerji satışı 

yapacağı, 4,9 milyar TL net hasılat elde edeceği ve ortalama satış fiyatının 11,42 kr/kWh 

olacağı öngörülmüştür. 

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

eklenen Geçici 22 maddesi ile TETAŞ’ın EÜAŞ’a devredilmesi ile yılın ikinci yarısında 

TETAŞ’ın satış faaliyetlerini de EÜAŞ üstlenmiş olup; satış miktarları EÜAŞ’ın doğrudan 

sattığı tutarlar yıllık, TETAŞ adına yaptığı satışlar 6 aylık olarak alınmıştır. 

Cari yılda, EÜAŞ genelinde toplam 44.198 GWh satışa esas elektrik enerjisi üretilmiş, 

TETAŞ’ın almak zorunda olduğu enerji ve EPİAŞ’a satışlar tutarı 38.142 GWh ile birlikte 

EÜAŞ’ın toplam elektrik satış miktarı 82.325 GWh olarak gerçekleşmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun; 

-27.12.2017 tarih ve 57/276 sayılı kararı ile de 01.01.2018 tarihinden itibaren 

TETAŞ’a satılacak elektrik fiyatının 11,86 kr/kWh olarak uygulanmasına, 

  -25.04.2018 tarih ve 16/65 sayılı kararı ile TETAŞ’a ikili anlaşma ile elektrik enerjisi 

birim satış fiyatının 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren 9,86 kr/kWh olarak uygulanmasına,  

-05.07.2018 tarih ve 30/130 sayılı kararı ile TETAŞ’a ikili anlaşma ile elektrik enerjisi 

birim satış fiyatının 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren  9,86 kr/kWh olarak uygulanmaya 

devam edilmesine,  

karar verilmiştir. 

2017 2018

Gerçekleşen Gerçekleşen

Miktar Birim fiyat Tutar Miktar Birim fiyat Tutar

(GWh) (kr/kWh) (Bin TL) (GWh) (kr/kWh) (Bin TL)

1- TETAŞ 39.243 9,28 3.640.656 18.325 11,01 2.019.946

2-ETKB Kuruluşları 474 29,67 140.657

3-21 EDAŞ 17.180 16,68 2.866.014

4-21 EPSAŞ 32.609 13,98 4.558.723

5-EDAŞ Aydınlatma 2.007 24,98 501.331

6-TEİAŞ İSKK 2.895 26,62 770.556

7-Diğer (TCDD, İç ih.) 564 38,67 2.181 166 32,01 53.125

8-EPİAŞ 7.985 21,93 1.750.786 8.669 28,84 2.499.772

9-Diğer Satışlar 65.507 958.353

Toplam 47.792 11,28 5.459.130 82.325 17,45 14.368.477

Satışlar
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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 düzenlemelerden sonra EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 

13.07.2018 tarih ve 32/133 sayılı Kararı ile Mülga TETAŞ’ın görevini yüklenen EÜAŞ tekrar 

yapılandırılmıştır. 

 Bu çerçevede; EÜAŞ’ta iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesi ile devredilen mülga TETAŞ’ın görev, yetki ve sorumluluklarının aksamadan 

yürütülmesini teminen; 

-Enerji Alış-Satış Daire Başkanlığı’nın kurulması,  

-Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı’na bağlı “Enerji Alış Müdürlüğü” ile 

“Enerji Satış Müdürlüğü” adı altında iki yeni müdürlük kurulması, 

-Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı “Uzlaştırma İşlemleri 

Müdürlüğü” adı altında bir müdürlük kurulması, 

Kararlaştırılmıştır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü’nde Enerji Alış ve Enerji Satış adı altında iki daire 

başkanlığı varken TETAŞ’ın EÜAŞ’a katılmasından sonra birleştirilen Enerji Alış-Satış Daire 

Başkanlığı kurulması ile EÜAŞ bünyesinde ki Enerji Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı ile 

birlikte görevini yürütürken; EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/4 sayılı kararı 

ile; Enerji Alış-Satış Daire Başkanlığının "Enerji Satış Daire Başkanlığı" ve "Enerji Alış 

Daire Başkanlığı" şeklinde iki ayrı Başkanlık olarak yapılandırılması kararlaştırılmıştır. 

703 sayılı KHK’dan sonra TETAŞ’ın da görevini üstlenen EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 

30.07.2018 tarih ve 34/136 sayılı Kararı ile; “2018 yılı gelir gereksimini karşılayacak, Hazine 

Müsteşarlığınca öngörülen Teşekkülün 2018 yılı mali hedeflerini tutturacak şekilde 

oluşturmak amacıyla; 01.08.2018 tarihinden itibaren; EDAŞ ve EPSAŞ’lara 17,361 Kr/kWh 

olarak belirlenen toptan satış fiyatının uygulanmasına, genel aydınlatma bedelinin 25,464 

Kr/kWh olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 30.09.2018 tarih ve 44/182 sayılı Kararı ile; “30.07.2018 

tarih ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de dikkate alınarak yapılan çalışmalar 

sonucunda; 01.10.2018 tarihinden itibaren;  

21 EDAŞ’a “teknik ve teknik olmayan kayıplar” için 17,361 Kr/kWh olarak belirlenen 

fiyatın uygulanması, “genel aydınlatma” kapsamında 21 EDAŞ’a satılacak olan aktif enerji 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 56 
 

bedelinin genel aydınlatma yük profilleri dikkate alınarak aydınlatma bedelinin 25,464 

Kr/kWh olarak uygulanması, 21 EPSAŞ’a 17,361 Kr/kWh olarak belirlenen toptan satış 

fiyatının uygulanması, ayrıca iletim sistemine doğrudan bağlı (İSDB) Teşekkülümüz 

müşterilerine, (Eti Alüminyum A.Ş. Hariç) EPDK’nın onayladığı Görevli Tedarik Şirketinden 

Enerji alan İletim Sistemi Kullanıcıları tarifelerinin uygulanması ile Teşekkülümüz toptan 

satış tarifelerinin onaylanmak ve incelenmek üzere EPDK’ya gönderilmesine ve 

Teşekkülümüz toptan satış tarife teklifinin onaylanması halinde tarifelerin uygulanması 

hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,” karar verilmiştir. 

30 Temmuz 2018 Tarih ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şöyledir. 

“Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumuna Sunacağı Tarife Önerilerinde Enerji Birim Satış Fiyatlarının Ortalanma 

Maliyetinin Altında Belirleyebilmesine İlişkin Kararının yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi geregince karar 

verilmiştir.” 

2018 yılında EÜAŞ’ın santrallerinde birim maliyet hidrolik santrallarda 7,14 kr/kWh, 

kömür santrallarında 24,04 kr/kWh, doğalgaz santrallarında 30,04 kr/kWh, paçal olarak 16,03 

kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

703 Sayılı KHK’nın Geçici 22 nci maddesi ile EÜAŞ’a devredilen TETAŞ’ın 

görevleri arasında bulunan Yerli Kömür Santralleri, Yap-İşlet, Yap- İşlet-Devret ve İşletme 

Hakkı Devir Santrallarından  2018 yılının ikinci yarısında ve EPİAŞ’tan yıl içerisinde alınan 

elektriğin EÜAŞ’a maliyeti 31,47 kr/kWh üretilen ve satın alınan enerjinin paçal maliyeti de 

23,18 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde enerjinin ortalama satış fiyatı 17,45 Kr/kWh olarak gerçekleşmiş olup 

kilovatsaat başına zarar 5,73 krş olarak gerçekleşmiştir. 

Bu fiyat tespitiyle EÜAŞ elektrik satış miktarı arttıkça zararı artar hale gelmiştir. 

Bunun yanında; aldığı elektriğin parasını en geç bir ay içinde ödemesi gerekirken, sattığı 

elektriğin parasını tahsil etmesi gereken sürede tahsil edememesi nedeniyle nakit ve ödeme 

dar boğazına girmiştir. 2018 yıl sonu itibariyle 6,6 Milyar TL enerji alacağına karşılık 5 

Milyar TL enerji borcu bulunmaktadır. 
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2018-Ağustos ayındaki döviz dalgalanmaları nedeniyle EDAŞ ve EPSAŞ’lar bu 

tarihten itibaren borçlarını ödememişler, EÜAŞ ise  taahütlerini yerine getirebilmek için  

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 51/247 sayılı kararı ile finansman ihtiyacının 

karşılanabilmesi için 2 Milyar TL limitli ticari kredi kullanılması için bankalardan teklif 

alınması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli kamu bankalarından 90 gün vadeli spot 

kredi kullanılmıştır. 

Bunun yanında 09.01.2019 tarihinde alınan Genel Müdürlük OLUR’u doğrultusunda 

vadesinde borcunu ödemeyen EDAŞ ve EPSAŞ’lar hakkında icrai takip başlatılmıştır. Bunun 

üzerine tahsilata başlanmış olup 31.03.2019 tarihi itibariyle EÜAŞ’ın EDAŞ ve 

EPSAŞ’lardan enerji alacağı 3,3 Milyar TL, enerji borcu 3,2 Milyar TL dir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

EÜAŞ’ın satış sonuçlarını gösteren çizelgeye aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 14: Satış Sonuçları. 

Satış Sonuçları 

Net                 

Satışlar 

Satışların 

Maliyeti 

Faaliyet 

Giderleri 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Faaliyet 

Kârı/  Zararı 

Net 

Satışlara 

Göre 

Kar/Zarar 

Satış 

Maliyetine 

Göre     

Kâr/Zarar 

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

1-Esas ürün:     

 

  

  

  

  a)Yurt içi 14.266.931 18.238.440 346.474 18.584.914 (4.317.983)  (3,3) (4,3) 

   b)Yurt dışına      
  

2-Yan ve ara ürün:        

   a)Yurt içi   
 

 
   

   b)Yurt dışına      
  

3-Ticari mal:        

   a)Yurt içi   
 

 
   

   b)Yurt dışına      
  

Yurt içi satış toplamı 14.266.931 18.238.440 346.474 18.584.914 (4.317.983)  (3,3) (4,3) 

Yurt dışı satış toplamı           

  Genel toplam 14.266.931 18.238.440 346.474 18.584.914 (4.317.983)  (3,3) (4,3) 

Satış programı 21.976.194 27.768.069 436.524 28.204.593 (6.228.399) (3,5) (4,5) 

Geçen dönem satış 

sonuçları  5.202.939  4.725.589 258.998  4.984.587 218.352 4,2 4,4 

Programa göre fark (7.709.263) (9.529.629) (90.050) (9.619.679) (1.910.416) (4,0) (5,0) 

 

Maliyetler ve satışlar bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanan nedenler sonucu 2017 

yılında 5,2 Milyar TL olan net satış tutarı 2018 yılında 14,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Satış 
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maliyeti toplamı da 5,0 milyar TL’den 18,5 milyar TL’ye yükselmesi sonucu 218 Milyon TL 

olan faaliyet karı 4,3 milyar TL zarara düşmüş olup, bunun sonucu olarak net satışlara göre 

kar oranı % 4,2’den % (3,3)’e, satış maliyetine göre kar oranı da %4,4’den %(4,3)’e 

düşmüştür. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

EÜAŞ’ın, 2018 yılı sonu itibarıyla bağlı ortaklığı kalmamıştır. 

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 15:Bağlı Ortaklık ve İştirakler 

 

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 

Taahhüt edilen 

sermaye     

(Bin TL)

Ödenen 

sermaye 

(Bin TL)

Ödeme 

oranı        

(%)

Taahhüt 

edilen 

sermaye 

(Bin TL)

Ödenen 

sermaye 

(Bin TL)

Ödeme 

oranı 

(%)

2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 TGT Enerji Ür. Ve Tic. A.Ş. 79.245 79.245 25 25 100 25 25 100

2 NUR-TEK Elk. Üre. A.Ş. 11.000 11.000 3.300 3.300 100 3.300 3.300 100

3 SOY-TEK Elk. San. Tes. İş. A.Ş. 4.622 4.622 693 693 100 693 693 100

4 SOMA OSB 25.000 12.107 5.000 5.000 100 25.000 12.107 48

5 EUAS International ICC 263.045 179.821 263.045 179.821 68 263.045 179.821 68

6 AKTAŞ Elektrik A.Ş. 1.000 1.000 150 150 100 150 150 100

383.912 287.794 272.213 188.989 568 292.213 196.095 67

III-Diğer

308.462 141.436 197.613 43.682 22,1 217.613 50.587 23,2

Temettünün ödenmiş 

sermayeye oranı 

(%)Bağlı ortaklık ve iştirakler

Bağlı 

ortaklığın/iştirakin 

esas sermayesi (Bin 

TL)

Bağlı 

ortaklığın/iştirakin 

ödenen sermayesi 

(Bin TL)

Bağlı ortaklığın/iştirakin

Toplam kamu payıAna kuruluş tarafından 2018 yılı sonunda Gerçekleşen dönem karı 

veya zararı (Bin TL)

Ana kuruluşa isabet 

eden temettü (Bin 

TL)

II-İştirakler

TOPLAM II

I- Bağlı ortaklıkların/şirketlerin genel 

kurul/denetçileri bulunanlar/bulunmayanlar

TOPLAM I

TOPLAM III

Genel Toplam (I+II+III)
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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 kalmaması nedeniyle EÜAŞ’ın 2016 ve 2017 yılı SAYIŞTAY Denetim 

Raporlarında; faaliyet konusu kalmayan ÇEMPAŞ’ın geleceği ile ilgili kararın biran önce 

verilmesi önerilmiştir. 

Kuruluş tarafından öneriye verilen cevapta; İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 

kapsamında 30.06.2000 tarihinde özel sektöre devredilen Çayırhan Termik Santralı ve bu 

santrala kömür sağlayan yeraltı kömür işletmesinin geri devrine ilişkin ETKB’nin 27.09.2018 

tarih ve 28179 sayılı Bakanlık talimatında  Sözleşme süresinin uzatılmasının uygun 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

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 yapılmayacaktır. 

İştirakler: 

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

diğer iki şirketten SOMA OGS’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. Yıl sonu itibariyle 

nominal sermayenin 34.180.567,77 $’ı (Kur artışıyla beraber 263.045.000 TL) ödenmiştir. 

TGT, NUR-TEK, SOY-TEK santral kurma ve çalıştırma konusunda faaliyet 

göstermek amacıyla TEAŞ döneminde kurulmuş olup faaliyetleri bulunmamaktadırlar. 

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. 
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1.5.8 Yatırımlar 

28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı mükerrer Resmi Gazetede, 11.10.2017 tarih ve 

2017/10924 sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2018 Yılı Programı yayımlanmıştır.  

2018 Yılı Programının;  

-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 hedefler olarak belirtilmiştir. 

EÜAŞ’ın 2018 yılı yatırım programı, Enerji ve Madencilik Sektörleri kapsamındaki 

projeler listesinin, 15.01.2018 tarih ve 30302 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanması 

ile yürürlüğe girmiştir. 

Başlangıç olarak, 2018 yılı Yatırım Programında Şirketin enerji sektörü projelerinin 

toplam tavan ödeneği 1 milyar TL, madencilik sektörü projelerinin toplam tavan ödeneği 

240,4 milyon TL olmak üzere 1,24 milyar TL olarak yer almış ancak Eğitim-kültür sektörü 

için bir ödenek yer almamış, yıl içerisinde yapılan ödenek revizyonları ve aktarmalar ile enerji 

sektörü projelerinin toplam tavan ödeneği 1.001,8 milyon TL, madencilik sektörü projelerinin 

toplam tavan ödeneği 235,4 milyon TL ve Eğitim-kültür sektörü için de 5 milyon TL olmak 

üzere, 2018 Yılı EÜAŞ yatırım programının toplam ödeneği 1.242,2 milyon TL olarak son 

halini almıştır. 

Şirketin kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan ve yatırım 

projeleri, proje süresi ile tutarları, 2018 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar ve ödenekleri ile 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 62 
 

ana projeler itibariyle nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları aşağıdaki Yatırımlar Tablosunda 

gösterilmiştir. 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 63 
 

Tablo 16:Yatırımlar 

Tablo 16:Yatırımlar tablosu

Başlama Bitiş 

Yılı

Son Tutarı 

(Bin TL)

Nakdi ödeme        

(Bin TL) 

Fiziki yatırım   

(Bin TL)

Nakdi ödeme      

(Bin TL) 

Fiziki yatırım      

(Bin TL)
Tümünde 2018 Yılında Tümünde 2018 Yılında

A) Etüt-Proje İşleri

a- 2018 Yılında bitenler

2- Madencilik Sektörü

2018B000050 Etüt Projeler 2018-2018 6.999 2.540 2.419 6.999 2.540 2.419 36,3 36,3 34,6 34,6

a- 2018 Yılında bitenler

1- Enerji Sektörü

2018D000150 Muhtelif Etüdler 2018-2018 700 29 29 700 29 29 4,1 4,1 4,1 4,1

Toplam (A) 7.699 2.569 2.448 7.699 2.569 2.448 33,4 33,4 31,8 31,8

B) Devam Eden İşler

a) 2018 Yılında bitenler

1- Enerji Sektörü

2016D002030
18 Mart Çan TS 1. ve 2. Ünite Soğutma Kulesine İlave Soğutma Sistemi Tesis 

Edilmesi
2016-2018 26.500 0 0 21.200 0,0 0,0 0,0 0,0

2017D000500 Afşin Elbistan A ve B Santrallarına Doğalgaz Temini 2017-2018 70.000 45.370 35.320 60.000 27.998 35.320 64,8 46,7 50,5 58,9

2- Madencilik Sektörü

b) 2018 Yılından Sonraya kalanlar

1- Enerji Sektörü

2006D010050 Keban HES'de Etüd,Müşavirlik Hizmetleri 2006-2024 250.000 74.215 57.240 31.000 30.991 35.246 29,7 100,0 22,9 113,7

ve Rehabilitasyon İşleri (DAP)

2010D010020 Karakaya HES Tür.Verim.Art.Danış.Etüd ve 2010-2024 140.000 19.822 2.006 5.000 935 14,2 18,7 1,4 0,0

Rehabilitasyon İşleri (GAP)

2017D000200 18 Mart Çan Termik Santralı Bacagazı Kükürt Arıtma Tesisi Kurulması 2017-2020 289.444 37.249 22.283 93.733 37.245 22.279 12,9 39,7 7,7 23,8

2017D000400 120 MW Mobil/Yüzer Elektrik Santralı Kurulması 2017-2019 249.000 121 121 108.650 120 120 0,0 0,1 0,0 0,1

2017D000600 Treyler Mobil Elektrik Santralı Kurulması 2017-2019 630.000 281.304 3.909 423.877 281.303 3.908 44,7 66,4 0,6 0,9

1995D080070 Makine Teçhizat Yatırımları 1995-2018 105.821 115.242 116.458 44.690 11.072 11.072 108,9 24,8 110,1 24,8

1998D070190 İşletmeler Grubu Yatırımları 1998-2019 441.940 350.581 251.271 178.263 45.133 46.725 79,3 25,3 56,9 26,2

2- Madencilik Sektörü

2014B000014 Kuyu Kontrol ve Dalgıç Pompa Otomasyon Sisteminin Kurulması 2014-2019 6.000 4.720 4.720 3.800 3.776 4.720 78,7 99,4 78,7 124,2

2015B000014 Karapınar -Ayrancı linyit Havzası Teknik Etüdleri 2015-2020 166.246 139.859 138.835 45.972 45.548 46.522 84,1 99,1 83,5 101,2

2015B000015 Afşin Elbistan Havzası Teknik Etüdleri 2015-2020 37.111 29.281 29.130 7.349 6.234 6.204 78,9 84,8 78,5 84,4

2015B000025 Çayırhan linyit Havzası Teknik Etüdleri 2015-2020 76.000 53.198 53.198 1.400 1.300 1.300 70,0 92,8 70,0 92,8

2016B000014 Afyonkarahisar-Dinar Kömür Havzası Teknik Etüdleri 2016-2020 156.000 169.038 168.266 97.073 96.922 96.922 108,4 99,8 107,9 99,8

2017B000014 Trakya Ergene Kömür Havzası Teknik Etütleri 2017-2019 96.093 99.752 100.968 59.509 56.745 66.528 103,8 95,4 105,1 111,8

Toplam (B) 2.740.155 1.419.750 983.724 1.181.516 645.322 376.865 51,8 54,6 35,9 31,9

C) Yeni İşler

a) 2018 Yılında bitenler

1- Enerji Sektörü

2018D000280 Taşıt Alımı 2018-2018 275 275 0,0 0,0 0,0 0,0

2- Madencilik Sektörü

2018B000060 Madencilik Altyapı İyileştirme 2018-2018 3.248 3.167 3.167 3.248 3.167 3.167 97,5 97,5 97,5 97,5

2018B000012 Muhtelif İşler 2018-2018 9.979 8.623 9.831 9.979 8.623 9.831 86,4 86,4 98,5 98,5

b) 2018 Yılından Sonraya kalanlar

1- Enerji Sektörü

2018D000330 Sargı İmalat Atölyesi Kurulması 2018-2019 35.000 25.610 0,0 0,0 0,0 0,0

2018D000810 Sinop Nükleer Güç Santralı Alt Yapı İşleri 2018-2020 62.337 2 0,0 0,0 0,0 0,0

2018D000020
Afşin Elbistan (1-2-3-4) Üniteler Elektrofiltre ve Bürden Filitreleri 

Rehabilitasyonu
2018-2021 380.000 3.200 0,0 0,0 0,0 0,0

2018D000021 Çan TS Kireçtaşı Kırma Öğütme ve Eleme Tesisi 2018-2020 55.000 5.600 0,0 0,0 0,0 0,0

2- Madencilik Sektörü

2018B000120 AEL İşletme Müd. Ana Maden Mak. Rehabilitasyonu 2018-2023 246.000 1 0,0 0,0 0,0 0,0

2018B000150 Eskişehir-Alpu Kömür Havzası Tek. Et. Saha.İşl. Hazırlama İşleri 2018-2021 24.000 7 7 50 7 7 0,0 14,0 0,0 14,0

3- Kültür Sektörü

2016H040600 Muhtelif Kömür Sahalarında Arkelojik Kurtarma Kazı Çalışmaları 2016-2022 20.000 0 0 5.000 0,0 0,0 0,0 0,0

Toplam (C) 835.839 11.797 13.005 52.965 11.797 13.005 1,4 22,3 1,6 24,6

EÜAŞ Genel toplam (A+B+C) 3.583.693 1.434.115 999.177 1.242.180 659.688 392.318 40,0 53,1 27,9 31,6

EÜAŞ (Enerji) toplam 2.736.017 923.932 488.636 1.001.800 434.826 154.699 33,8 43,4 17,9 15,4

EÜAŞ (Madencilik) toplamı 827.676 510.184 510.541 235.380 224.862 237.619 61,6 95,5 61,7 101,0

EÜAŞ (Kültür) toplamı 20.000 0 0 5.000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

D) Yatırım Programında yer almayan harcamalar

Kamulaştırma Giderleri 2018-2018 20.553 20.553 20.553 20.553 20.553 20.553 100,0 100,0 100,0 100,0

Kesin Hesap Farkı 2018-2018 418 418 418 418 418 418 100,0 100,0 100,0 100,0

Toplam (D) 20.971 20.971 20.971 20.971 20.971 20.971 100,0 100,0 100,0 100,0

Genel Toplam 3.604.664 1.455.086 1.020.148 1.263.151 680.659 413.289 40,4 53,9 28,3 32,7

Gerçekleşme  (% )

Nakdi Fiziki

Projeler

Projenin
Başlangıçtan 2018 yılı sonuna 

kadar 
2018 Yılı 

ödeneğinin Son 

tutarı (Bin TL)

2018 Yılında 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 64 
 

Tabloda yer alan "2018 Yılında Biten Projeler" yatırım programında 2018 yılında 

bitmesi öngörülen projeleri ve "2018 Yılından Sonraya Kalan Projeler" ise yatırım 

programında 2018 yılında bitmesi beklenmeyen ve harcamasının müteakip yıllarda da devam 

edeceği öngörülen projeleri ifade etmektedir. 

2018 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. 

2018 Yılı sonu itibarıyla EÜAŞ yatırım programının; 

-Enerji sektörü yatırımları kısmında 1.001,8 milyon TL ödeneğe karşılık, %43,4 

oranında 434,8 milyon TL nakdi harcama ve %15,4 oranında 154,7 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmış, 

-Madencilik sektörü yatırımları kısmında ise 235,4 milyon TL ödeneğe karşılık, %95,5 

oranında 224,9 milyon TL nakdi harcama ve %101 oranında 237,6 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmış,  

-Eğitim-kültür sektörü yatırımları kısmında 5 milyon TL ödeneğe karşılık herhangi bir 

harcama yapılmamış olup, 

-2018 yılında EÜAŞ genelinde ise toplam 1.242,2 milyon TL ödeneğe karşılık %53,1 

oranında 659,7 milyon TL nakdi harcama ve %31,6 oranında 392,3 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmıştır. 

EÜAŞ yatırım projelerinin başlangıcından 2018 yılı sonuna kadar %40 oranında 

1.434,1 milyon TL nakdi harcama ve %27,9 oranında 999,2 milyon TL fiziki yatırım 

yapılmıştır. 

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

işletme bütçesi ödeneğinden karşılanan 20,6 milyon TL’lik kamulaştırma harcaması ve 418 

bin TL kesin hesap farkı harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu harcamaların da ilavesiyle 2018 

yılında yatırım projeleri kapsamındaki toplam nakdi harcama 680,7 milyon TL’ye, fiziki 

gerçekleşme ise 413,3 milyon TL’ye ulaşmaktadır.  

EÜAŞ 2018 yatırım harcamaları kapsamında dış ödeme bulunmamaktadır. 

2018 yılı EÜAŞ yatırım programında yer alan enerji, madencilik ve eğitim-kültür 

sektörlerine ait projeler hakkında detaylı incelemelere aşağıda yer verilmektedir.  
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a) Enerji sektörü yatırımları: 

-Muhtelif etütler : 

2018.D.00.0150 numaralı Etüt proje işleri kapsamındaki muhtelif etütler projesi alt 

detayında 2 adet alt proje bulunmaktadır. 

Bu projeler genel kapsam itibarı ile çevresel etütler ve muhtelif termik ve hidrolik 

santrallerde etüt ve danışmanlık hizmetlerinden oluşmaktadır. 

 Önceki yıllar EÜAŞ yatırım programında Etüt-proje işleri alt detayında 13.D.09.0050 

proje numarası ile yer alan “Soma Termik Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve 

Yerlileştirilmesi” projesi (MİLTES) kapsamında yerli kömür rezervlerimize uygun termik 

santral tasarımı ve imalat teknolojilerinin yerli sanayiye kazandırılması hedeflenmiş olup, bu 

kapsamda yerli sanayinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların 

uygulamasının Soma A termik santralının 2. ünitesinde yapılması planlanmıştır. 

MİLTES projesinin uygulaması için 12.04.2013 tarihinde EÜAŞ ile TÜBİTAK-MAM 

arasında 2 yıl süreli ve 18,7 milyon TL tutarında danışmanlık hizmet alım sözleşmesi 

imzalanmıştır.  

Projenin süresi 30.11.2015 tarihinde sona ermiş olup, proje 2016 yılından itibaren 

EÜAŞ yatırım programında yer almamaktadır. Proje ile ilgili gelişmelere önceki yıl Sayıştay 

Denetim Raporunda yer verilmiştir. 

Geçen süreç içerisinde MİLTES projesinden beklenen faydanın sağlanmayacağı 

EÜAŞ tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde anlaşılmış ve projenin 

tamamlanan birinci aşamada sonlandırılıp, ikinci aşamaya geçilmemesi sonucuna varılmıştır. 

Nitekim, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 15.03.2016 tarih ve 11-64 sayılı kararı ile Yerli 

Termik Santral Tasarım ve İmalat Kabiliyetinin Geliştirilmesi (MİLTES) Projesi birinci 

aşamasında EÜAŞ’a sunulan raporların ve taslak teknik şartnamelerin incelenmesi ve 

araştırılması neticesinde özetle; 

-Kazan, basınçlı kaplar ve borular konusunda ülkemizde çok hızlı ilerlemelerin 

kaydedilmiş olduğunun, 

-Dolaşımlı akışkan yataklı kazan konusunda EÜAŞ ve TÜBİTAK-MAM yetkililerinin 

de katıldığı yerli bir firma ile yapılan toplantıda, firmanın kendi imkanları ile tasarım ve 

imalat yapabildiğinin, 

görüldüğü ve bu nedenle MİLTES Projesinin karar gerekçelerinin artık geçersiz 
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kaldığı anlaşıldığından, Projenin uygulama aşaması olan ikinci aşamasına devam 

edilmemesine; AR-GE projelerinde kullanılmak istenmesi halinde Soma-A Termik 

Santralinin II. ünitesinin TÜBİTAK’a devredilmesi ve MİLTES kapsamında kullanılamayan 

paranın ise TÜBİTAK ile yürütülen diğer projelerde kullanılması hususlarında Genel 

Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 

Bilahare, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 08.09.2016 tarih ve 51-226 sayılı kararıyla, 

TÜBİTAK’ın MİLTES projesinin kapsamının güncellenerek devam ettirilmesi talebine 

karşılık yapılan değerlendirmeler kapsamında projenin sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

Gelinen durum itibarıyla, işin sözleşmesine göre EÜAŞ tarafından TÜBİTAK-MAM’a 

ödemesi yapılan 18,7 milyon TL’nin 10,7 milyon TL’si TÜBİTAK-MAM tarafından birinci 

aşama çalışmalarında kullanılmış olup, kalan yaklaşık 8 milyon TL ise ikinci aşama 

çalışmasında kullanılmak üzere beklemektedir. 

Ancak, yukarıda anılan EÜAŞ Kurulu Kararları ile projenin sonlandırılarak ikinci 

aşamaya geçilememesi neticesinde kalan 8 milyon TL’nin tahsili konusu ihtilaflı bir hale 

gelmiştir. 

EÜAŞ, TÜBİTAK-MAM’a gönderdiği 26.12.2017 tarih ve E.66058 sayılı yazısıyla, 

MİLTES’in birinci aşamasının 29.11.2015 tarihinde sona erdiği ve ikinci aşamasına devam 

edilmeyerek projenin Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 30. Dönem 

toplantısında sonlandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği hususlarına 

vurgu yapılarak, Yüksek Planlama Kurulu’nun 04.04.2016 tarih ve 2016/T-5 sayılı Kararına 

istinaden, 30.04.2016 tarihi itibariyle SEAŞ Genel Müdürlüğünün bütün hak ve vecibeleri 

EÜAŞ’a devrolunduğundan bahisle, MİLTES Projesinin birinci aşaması için yapılan 

ödemelerden kullanılmayarak TÜBİTAK-MAM tarafından projenin ikinci aşamasının 

bütçesine aktarılması öngörülen 8 milyon TL tutarındaki bakiyenin kurumlarına iadesi talep 

edilmiştir. 

Önceki yıl EÜAŞ yatırım programı Etüt-proje işleri alt detayında 14.D.09.0040 proje 

numarası ile yer alan “Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve 

Yerlileştirilmesi” (MİLKAS) projesi kapsamında, Türkiye’deki düşük kalorili ve yüksek 

kükürt oranına sahip linyit kömürlerine uygun, çevre yönetmeliklerini sağlayabilecek bir Baca 

Gazı Kükürt Arıtma (BGKA) tesisinin geliştirilmesi ve halihazırda çevre emisyon 

kısıtlamaları nedeniyle aktif olarak kullanılmayan ve atıl durumda bekleyen Soma-A Termik 

Santralinin bir ünitesine kurulması planlanmıştır. 
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1.6 Bilanço 

Teşekkül, Kurumlar Vergisi mükellefi olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 

Bilanço esasına göre defter tutmakta ve  Tekdüzen Hesap Planına tabidir.2018 yılı bilançosu 

ve netice hesapları Yönetim Kurulunun 26.03.2019 tarihli ve 9-43 sayılı kararıyla kabul 

edilmiştir. 

 

Teşekkülün 2018 yılı değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

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

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

EÜAŞ’ın 2018 yılı Bilançosunun aktifi aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 17:Aktifler 

 

 

 

2017 yılsonu itibariyle 23,6 Milyar TL olarak gerçekleşen EÜAŞ bilançosunun aktifi; 

703 sayılı KHK ile TETAŞ’ın devraldığı TETAŞ’ın görevleri nedeniyle EÜAŞ’ın üstlendiği 

Bin TL % Bin TL %

I-Dönen varlıklar:

A-Hazır değerlerA-Hazır değerler 10.806  0,0 9.673  0,1 1.133

B-Menkul kıymetler 2.876.174  12,2 150.122  1,2 2.726.052

C-Ticari alacaklar 2.922.795  12,4 6.603.000  53,9 (3.680.205)

D- Diğer alacaklar 3.333.280  14,1 3.565.369  29,1 (232.089)

 E-Stoklar 608.114  2,6 575.661  4,7 32.453

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 154.964 0,7 475.378 3,9 (320.414)

H-Diğer dönen varlıklar 200.849 0,9 874.921 7,1 (674.072)

Toplam (I) 10.106.982 42,9 12.254.123 100,0 (2.147.141)

II-Duran varlıklar:

A-Ticari alacaklar 5.725 0,0 4.897 0,0  828

B- Diğer alacaklar 88.635 0,4 234.259 1,7  (145.624)

C-Mali duran varlıklar 48.547 0,2 193.853 1,4  (145.306)

D- Maddi duran varlıklar 10.857.460 46,0 10.431.135 75,2  426.325

E-Maddi olmayan duran varlıklar 1.147.592 0,6 1.298.151 9,4  (150.559)

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 86.686 0,4 2.166 0,0  84.520

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 170.746 1,3 130.180 0,9  40.566

H-Diğer duran varlıklar 1.111.130 8,2 1.574.376 11,4  (463.246)

Toplam (II) 13.516.521 57,1 13.869.016 100,0  (352.495)

Genel toplam (I + II) 23.623.503 100,0 26.123.139 (2.499.636)

Nazım hesaplar 18.051.287 34.132.551 (16.081.264)

Aktif (Varlıklar)
2017 2018

Fark Bin TL
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yeni görevler sonucu, EÜAŞ ürettiği ve almak zorunda olduğu elektriği EDAŞ ve EPSAŞ’lara 

satmaktadır. 

Sattığı elektriğin parasının takip eden ay içerisinde alması gerekirken, yıl sonu 

itibariyle TETAŞ döneminde satılan elektriğin parasını dahi alamamıştır. Bunun sonucunda 

aldığı elektriğin parasını ödeyemediği gibi taahhütlerini de yerine getirememesi nedeniyle 

Bankalardan spot kredi kullanmaya başlamıştır. 

Aktifin %63’ü nü ticari alacaklar oluşturmakta olup; bunlar EDAŞ ve EPSAŞ’lardan 

olan enerji alacaklarına aittir. Zamanında tahsil edilememesi üzerine 10.01.2019 tarihin de 

anılan kuruluşlara ihtarname çekilmiş, ödemeyenler alayhine de icra takibine başlanması 

üzerine alacaklar tahsil edilmiştir. 

 

 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

EÜAŞ’ın 2018 yılı Bilançosunun pasifi aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 18:Pasifler 

 2017 2018 Fark (Bin 

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

I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar 48.986 0,2 478.556 6,5 (429.570) 

B-Ticari borçlar 408.649 1,7 5.063.540 69,1 (4.654.891) 

C-Diğer borçlar 24.744 0,1 105.921 1,4 (81.177) 

D-Alınan avanslar 23.699 0,1 209.927 2,9 (186.228) 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak.         0  

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 28.076 0,1 66.932 0,9 (38.856) 

G-Borç ve gider karşılıkları 10.492 0 2.203 0,0 8.289  

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gid. tahk. 32.730 0,1 1.399.340 19,1 (1.366.610) 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 527 0 1.211   0,0 (684) 

Toplam ( I ) 577.903 2,4 7.327.630 100,0 (6.749.727) 

II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar 110.362 0,5 85.962 5,6 24.400  

B-Ticari borçlar 565.940 2,4 468.726 30,8 97.214  

C-Diğer borçlar         0  

D-Alınan avanslar         0  

E-Borç ve gider karşılıkları 772.619 3,3 968.141 63,6 (195.522) 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.         0  

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 2.599.809 11     2.599.809  

Toplam ( II ) 4.048.727 17,1 1.522.828 100,0 2.525.902 

Toplam ( I+II ) 4.626.630 19,6 8.850.458   (4.223.825) 

III. Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye 11.700.135 49,5 11.879.135 68,8 (179.000) 

1-Nominal sermaye 14.000.000   14.000.000 81,1 0  

2- Ödenmemiş sermaye (-) 2.599.806 1,3 2.420.806 14,0 179.000  

3-Sermaye düzeltmesi farkı 299.940 11 299.940 1,7 (0) 

B-Sermaye yedekleri 24.682 0,1 24.682 0,1 0  

C-Kar yedekleri 5.246.412 22,2 5.765.839 33,4 (519.427) 

D-Geçmiş yıllar karları 2.858.474 12,1 3.210.001 18,6 (351.527) 

E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) 840.444 3,6 -1.942.983 -11,2 2.783.427  

F-Dönem net karı 7.615 0 -1.663.991 -9,6 1.671.606  

Toplam ( III ) 18.996.873 80,4 17.272.681 196,8 3.584.081 

Genel Toplam  ( I + II + III ) 23.623.503 100 26.123.139   (639.744) 

Nazım hesaplar 18.051.287   34.132.551   -

16.081.264 

 

Bilançonun aktif bölümünde belirtildiği gibi pasifinde de en büyük kalem enerji 

borçlarını göstermektedir. Pasifin %69,1’ı oranında 5.064 milyon TL tutarındaki Ticari 

borçlar; EÜAŞ’ın TETAŞ’tan devraldığı görevler nedeniyle elektrik aldığı şirketlere olan 

enerji borcunu göstermektedir. Alacağını tahsil edemediği için borçlarını da zamanında 

ödeyememektedir. 

Kurum sermayesi 14 milyar TL olarak kayıtlarda iken bu tutarın 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. 
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10.12.2018 tarih ve 457 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ödenmiş sermaye artışı 

onaylanmış olup EÜAŞ’ın ödenmiş sermayesi yıl sonu itibariyle 11.579 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

EÜAŞ 2018 yılını 1.664 Milyon TL zarar etmiş olup TETAŞ’ın devreden zararı ile 

toplam zarar 3.607 milyon TL olmuştur. 

1.7 Gelir Tablosu 

Teşekkülün  2018 yılı değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 19:Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 2017 2018 Fark 

Bin Bin Bin 

TL TL TL 

A- Brüt satışlar 5.412.9

77 

14.368.

477 

(8.955.500) 

B- Satış indirimleri (-) 210.03

7 

101.54

6 

108.491  

C- Net satışlar 5.202.9

39 

14.266.

931 

(9.063.992) 

D- Satışların maliyeti (-) 4.725.5

89 

18.238.

440 

(13.512.851) 

Brüt satış karı veya zararı 477.35

0 

(3.971.

508) 

4.448.858  

E- Faaliyet giderleri (-) 258.99

8 

346.47

5 

(87.477) 

Faaliyet karı veya zararı 218.35

2 

(4.317.

983) 

4.536.335  

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve kârlar 

439.48

6 

5.790.3

61 

(5.350.875) 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider 

ve zararlar (-) 

32.844 2.624.1

95 

(2.591.351) 

H- Finansman giderleri 42.149 56.823 (14.674) 

Olağan kar veya zarar 582.84

6 

(1.208.

640) 

1.791.486  

İ- Olağandışı gelir ve karlar 12.191 13.384  (1.193) 

J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 576.93

0 

468.73

5  

108.195  

Dönem karı veya zararı 18.107 (1.663.

991) 

1.682.098  

K-    Dönem    karı    vergi    ve    

diğer    yasal yükümlülük karşılıkları (-) 

10.492   10.492  

Dönem net karı veya zararı 7.615 (1.663.

991) 

1.671.606  

 

EÜAŞ 2018 faaliyet döneminde 5.267 milyon TL hasılat elde edeceği, 5.080 milyon 

TL satış maliyetinin ile 228 milyon TL faaliyet giderlerinin düşülmesi ile 41 milyon TL 
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İşletme faaliyet zararı oluşacağı öngörülmesine ragmen; TETAŞ’ın EÜAŞ’a devri nedeniyle 

satış hasılatı %165 oranında artarak 14.368 milyon TL’ye, satışların maliyeti ile faaliyet 

giderleri toplamı 18.585 milyon TL’nin düşülmesi ile faaliyet zararı 4.318 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Olağan ve olağan dışı gelirlerin ilavesi, giderlerin düşülmesi ile dönem zararı 1.664 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 20:Mali Rasyolar 

 

Mali Rasyolar 

2017 2018 Artış- 

  

Azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   19,6 34,0 (73) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 410,6 195,0 (52) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.748,9 167,0 947 

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

kaynaklar 
1643,7 159,0 933 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 0,09 - - 

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar 1,1 - - 

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar - 10,0 - 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 46,0 40,0 (0,13) 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 1,8 2,16 (0,2) 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,5 1,16 (0,6) 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 0,5 2,90 (0,83) 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,3 0,83 (0,64) 

 

2018 yılı 1.663.991.396, 54 TL dönem zararı ile kapandığından tüm rasyolarda 

gerileme olmuş ve bu nedenle mali karlılık hesaplanamamıştır. Yine dönem sonunda 

4.317.982.988, 84 TL faaliyet zararı oluştuğundan faaliyet karlılığı hesaplanamamıştır. 
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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) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

tablosu esas alınmıştır. 

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 
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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 

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 
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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. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Konu hakkında ayrıntılı düzenlemenin yer aldığı Başbakanlık(Hazine Müsteşarlığı)nca 

19.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman 

Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ in ilgili 

maddelerinde şu hususlar ifade edilmiştir. 

“İç kontrol sisteminin oluşturulması 

MADDE 20 – (1) İç kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş 

politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 

olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve 

süreçler ile iç denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemidir. 

(2) İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 

katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç 

denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal 
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yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine 

yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur.” 

3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı fıkralarda ‘İç Denetçi’ sahip olması gereken nitelikleri 

sayılmış ve İç Denetim teşkilatı ve faaliyetinin özellikleri belirtildikten sonra sayıldıktan 

sonra devam eden fıkralarda aynen; 

“(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek 

üzere, organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve 

birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler. Kamu 

iktisadi teşebbüslerinde iç denetim, uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılır. 

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri,  iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu 

maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla 

hayata geçirilmesi esastır. 

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem 

planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, yönetim kurulunun 

da onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa 

gönderir. Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu 

raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.” Denilmektedir. 

Yukarıda verilen mevzuatla çizilen çerçeveye göre Teşekkülün İç Kontrol ve İç 

Denetim başlıklarında 2018 yılındaki durumu, Tebliğe göre oluşturulan “İç Kontrol 

Sisteminin Değerlendirilmesine İlişkin Sorular”a Teşekkülün verdiği cevaplar esas alınarak 

değerlendirilmiştir.  

Yapılan tespitlere göre, iç kontrol sistemi kapsamında eylem planı oluşturulmasına 

rağmen bu planın işleyişi ile ilgili takip ve değerlendirme yapılmamış, sistemin 

sahiplenilmesini ve planın takibini sağlanması için yetkilendirme yapılmadığından İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmamıştır. Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında riskler 

belirlenmesine rağmen bu riskleri yönetmek için gerekli olan Risk Strateji Belgesi 

hazırlanmamıştır. Yeterli sayıda ve nitelikte İç denetçi istihdam edilmediği ve iç denetim 

faaliyeti yürütülmediği tespit edilmiş, bu husus denetim raporunda bulgu konusu edilmiştir. 
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6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ) 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: Afşin-Elbistan-B Santrali Kömür Stok Sahası İşletmeciliği ve 

Santral Atıklarının Taşınması Hizmet Alımlarında Oluşan Fiyatların Yüksek Olması 

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 için yüklenici firma ile 

02.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşme kapsamında, Afşin-Elbistan B santral kömür stok sahasının, her türlü masraf 

ve sorumluluğu ile gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini alarak işletilmesi için yüklenici ile 

“Kömür Stok Sahası İşletme Protokolü” imzalanmış ve 03.08.2009 tarihinde santral kömür 

stok sahasının yüklenici Park Teknik A.Ş. firmasına devri yapılmıştır. 

Çöllolar ocağında 06-10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen heyelanlar sonrasında, 

yüklenicinin kömür üretimi yapamaması, Kışlaköy sahasından taşınan kömürün kalorifik 

değeri konusunda da bir dahli bulunmaması nedenleriyle, Kışlaköy sahasından Afşin-

Elbistan-B santrali stok sahasına taşınarak Afşin-Elbistan-B santraline sevk edilen kömürlerin 

stok sahası işletmeciliği ve santral küllerinin taşınması için yükleniciye yapılacak ödemelerle 

ilgili yeni bir yöntem geliştirilmesi gerekli hale gelmiştir. 

Gelinen durum itibarıyla Afşin-Elbistan B Termik Santralinin kömür stok sahasının 

işletilmesi ve santral atıklarının taşınarak depolanması işleri ayrı sözleşmeler ve fiyatlamalar 

kapsamında doğrudan temin yoluyla yüklenici Park Teknik firmasına yaptırılmaktadır. 

Çöllolar sahasında 2011 yılında oluşan heyelanlar sonrasında, makul bir sürede tekrar 

sahada kömür üretimine başlanacağı beklentisiyle işlerin kesinti ve aksamaya uğramadan 
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yürütülmesini teminen, sahada mevcut yükleniciyle 02.04.2007 tarihli Çöllolar hizmet alımı 

sözleşmesinden bağımsız fakat anılan sözleşmede yer alan ödeme katsayıları ve fiyat farkı 

formülleri kullanılarak yapılan protokol ve sonrasında imzalanan doğrudan temin nitelikli 

münhasır sözleşmelerle işlerin ifa edilmesi yolu seçilmiştir.  Ancak aradan geçen 8 yıllık süre 

içerisinde sahada tekrar madencilik faaliyetlerine dönülememiştir. 

Diğer taraftan, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Açık 

Ocak İşletme Sahasında 30 milyon m3 Dekapaj Yapılması İşi için EÜAŞ ile yüklenici Fer-Nas 

İnş. A.Ş. arasında 22.06.2016 tarihinde birim fiyatlı yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. 

Bu iş aynı havzada benzer fiziksel ve zamansal şartları taşıyan bir yerinde kazı, taşıma 

ve depolama işi olduğundan oluşan fiyatlamalar hakkında bir referans elde etme amacıyla 

irdelenmiş ve yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. 

Sözleşme kapsamında yüklenici 30 milyon m3 yerinde örtü tabakasını gerekirse 

patlayıcı da kullanarak gevşetip kazarak, kamyonlar vasıtasıyla 3,3-4,5 km arasında değişen 

mesafedeki döküm alanına projesine uygun şekilde dökümünü yapacaktır. 

Anılan iş kapsamında, 2018 yılındaki yüklenici hakedişlerinin ortalaması 5,10 TL/ m3 

olup, kazılan malzemenin kabarmış yoğunluğu 2 ton/m3 olarak kabul edildiğinde, Kışlaköy 

ocağında yüklenici eliyle yapılan dekapaj birim fiyatı 2018 yılı için 2,55 TL/ton olmaktadır. 

Afşin-Elbistan-B santralinin atıklarının taşınması ve kül stok sahasına depolanması 

işinde ise yüklenici atıkları santral kül bunkerine bağlı toplam uzunluğu 3,8 km olan 3 adet 

bant konveyör ile taşımakta buradaki bant döküşünden alınan santral atıkları 4,6 km uzaktaki 

kül döküm sahasına depolanmaktadır.  

Afşin-Elbistan-B santralinin atıklarının taşınması ve kül stok sahasına depolanması işi 

kapsamında 2018 yılında toplam 3,5 milyon ton atık taşındığı bunun yıl ortalamasının 5,76 

TL/ ton olduğu ancak Aralık 2018 tarihi itibarıyla da birim fiyatın 12,14 TL/ton mertebesine 

yükselmiş olduğu görülmüştür. 

Aşağıdaki tabloda Afşin-Elbistan-B santralinin atıklarının taşınması ve kül stok 

sahasına depolanması işi kapsamında 2018 yılına ait toplu bilgilere yer verilmektedir. 
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2018 yılı Afşin-Elbistan B termik santrali atık taşıma işleri toplu bilgiler. 

Aylar 
Taşınan atık (ton) Ödenen Hakediş (TL) 

Ortalama fiyat            

(TL/ton) 

Ocak 238.998 1.183.061,60 4,95 

Şubat 211.436 1.055.646,02 4,99 

Mart 321.371 1.452.871,16 4,52 

Nisan 379.005 1.395.022,75 3,68 

Mayıs 312.747 1.289.950,95 4,12 

Haziran 321.191 1.673.552,18 5,21 

Temmuz 

(1-10) 115.517 488.777,82 4,23 

Temmuz 

(11-31) 267.220 1.164.273,14 4,36 

Ağustos 334.650 1.783.068,50 5,33 

Eylül 295.290 2.069.938,58 7,01 

Ekim 298.742 3.112.563,24 10,42 

Kasım 278.775 2.212.770,85 7,94 

Aralık (1-

23) 144.289 1.186.004,00 8,22 

Aralık 

(24-31) 29.201 354.422,01 12,14 

TOPLAM 3.548.432 20.421.923 5,76 

Afşin-Elbistan-B santralinin atıklarının taşınması ve kül stok sahasına depolanması işi 

kapsamında yükleniciye (Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 

yapılan hakedişlerlerin hesaplama yöntemiyle ilgili yapılan incelemelerde; yüklenici 

mülkiyetinde veya yüklenici tarafından kiralanan yüklenim ile ilgili makina-ekipmanın 

amortisman giderleri, kira giderleri ile bunların yakıt ve enerji tüketimi gibi işletmecilik 

giderleri ve bakım giderlerini bir bütün halinde maliyet unsurları olarak içeren bir fiyatlama 

mekanizması oluşturulduğu, bunun piyasa fiyatlamalarına göre değişkenlik gösterdiği, bu 

hesaplama mekanizmasının takip ve kontrolünün son derece dikkat gerektirdiği, bu kapsamda 

santral atıklarının taşınması ve depolaması maliyetinin belirlenmesine yönelik usul ve esasları 

belirleyen ve 17.01.2014 tarihinde EÜAŞ ve Yüklenici Firma arasında imzalanan protokole, 

geçen zaman içerisinde hesaplama esaslarıyla ilgili 6 adet ek protokol daha yapıldığı, özellikle 

yüklenici tarafından yapılan tamir bakımlara ait giderlerin haddi-layığında olup olmadığının 

değerlendirilmesi yanında, protokollerde belirtilen personel ve iş makinelerinin kullanılıp 
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kullanılmadığının tespitinde güçlükler yaşandığı ve bunun sonucunda yükleniciyle mutabakat 

sağlanmasında da sıkıntılar yaşandığı görülmüştür. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 28.11.2018 tarih ve E.116548 sayılı oluruyla 30.11.2018 

tarihinde 6 milyon ton kömürün 02.04.2007 tarihli Çöllolar Kömür Sahası İşletme 

Sözleşmesinin eki birim fiyatlarında 2018 yılını kapsayan 11. uygulama yılı için kömür stok 

sahası işletme birim fiyatı olan 1,17 TL/ton fiyatla 7,02 milyon TL bedel üzerinden yüklenici 

firmayla imzalanmıştır. 

 Ancak bu sözleşmede yer alan 02.04.2007 tarihli Çöllolar Kömür Sahası İşletme 

Sözleşmesinin eki birim fiyatlarında yer alan 11. Uygulama yılı için 1,17 TL/ton fiyat 

güncellendiğinde Kasım 2018 fiyatlarıyla 4,61 TL/ton ve Aralık 2018 fiyatlarıyla 4,2 TL/ton 

civarında olmaktadır. Yükleniciye 4 TL/ton civarındaki fiyatlar üzerinden hakediş 

ödendiğinde ise daha sözleşmede belirtilen tonajın %25’i sevk edilmeden sözleşmenin parasal 

limiti dolmuş olacaktır. 

Hukuken 02.04.2007 tarihli Çöllolar Kömür Sahası İşletme Sözleşmesi  ve 30.11.2018 

tarihli AEBTS stok sahası işletmeciliği sözleşmesi birbirinden farklı sözleşmeler olduğundan, 

30.11.2018 tarihli sözleşmede birim fiyat olarak sözleşme imza tarihi itibarıyla güncellenmiş 

stok sahası işletmeciliği birim fiyatının kullanılması gereklidir. Aksi durumda oluşan 

sözleşme bedeli düşük olacağından hem yükleniciden alınacak kesin teminat tutarı hem de 

sözleşmeye ait damga vergisi gibi giderler de fiili durumla uyumlu olmayacak ve beklenenden 

(1/4)’ü kadar kömür sevkiyatı yapıldığında sözleşme parasal tutarı dolmuş olacaktır. 

Bu nedenle 30.11.2018 tarihli Çöllolar Kömür Sahası İşletme Sözleşmesinde yer alan 

birim fiyatların sözleşme tarihi itibarıyla esas alınan fiyat farkı formülüne göre güncellenerek 

anılan sözleşmenin bu güncel birim fiyatlar üzerinden imzalanması gerekli görülmektedir. 

 Afşin-Elbistan B Termik Santrali stok sahası işletmeciliği ile ilgili oluşan birim 

fiyatlar incelendiğinde bunun 2018 yılı genel ortalamasının 3,76 TL/ton olduğu ancak oluşan 

birim fiyatların yıl içerisinde 3,14 TL/ton ile 4,64 TL/ton aralığında değiştiği görülmüştür. 

Afşin-Elbistan-B santrali kömür stok sahası 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, elde edilen proforma birim 

fiyatların beklenenden hayli yüksek olması ve santralde herhangi bir üretim aksamasına 
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meydan verilmemesi için her iki sözleşmenin de 6 aylık yeni sözleşmelerle devamı yoluna 

gidilmiştir. 

Diğer taraftan 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 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 

yapılan incelemeler neticesinde, santrale yüklenici tarafından işletilen stok sahasından 

standart kalitede bir kömür sevkiyatı yapılamadığı ve önemli dalgalanmalar oluştuğu tespit 

edilmiştir. 

 Kışlaköy sahasından Afşin-Elbistan-B santrali stok sahasına sevk edilen kömürlerin 

kalite değerlerinin sevkiyattan makul bir süre önce yükleniciye gönderilerek etkin bir kömür 

harmanlama yoluyla santrale daha standart kalitede bir kömür sevkinin sağlanması önceki 

yıllarda önerilmişse de, gelinen durum itibarıyla bu konuda önemli bir gelişme 

sağlanamamıştır. Bu durum yüklenicinin stok sahasındaki faaliyetlerinden de yeterli verimin 

sağlanamadığını göstermektedir.  

Bir diğer gelişme olarak, 02.04.2007 tarihinde Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu 

ile kömür üretimine yönelik olarak yüklenici Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. ile EÜAŞ arasında imzalanan sözleşmenin 7161 sayılı Kanunun 32 inci 

maddesi çerçevesinde feshedilmesi de gündeme gelmiştir. 

Sonuç olarak, aynı yükleniciden doğrudan alım yöntemiyle sürdürülen Afşin-Elbistan-

B santrali kömür stok sahası işletmesi hizmet alım işinde,  2018 fiyatlarıyla oluşan 3,76 

TL/ton birim fiyat ve santral atıklarının taşınması hizmet alım işinde oluşan 5,76 TL/ton 

mertebesindeki birim fiyatın, sahanın mücavirindeki Kışlaköy sahasında, yukarıda bahsedilen 

işlerden daha zor koşullarda yapılan dekapaj hizmet alımı işinde oluşan ve 2018 yılı 

fiyatlarıyla 2,55 TL/ton birim fiyatın hayli üzerinde olduğu ve özellikle stok sahası 
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işletmeciliğinde yüklenici faaliyetlerinden yeterli etkinliğin sağlanamadığı 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Yüklenici Park Teknik firmasından doğrudan alım yöntemiyle sürdürülen Afşin-

Elbistan-B santrali kömür stok sahası işletmesi hizmet alım işinde,  2018 fiyatlarıyla oluşan 

3,76 TL/ton birim fiyat ve santral atıklarının taşınması hizmet alım işinde oluşan 5,76 TL/ton 

mertebesindeki birim fiyatın, sahanın mücavirindeki Kışlaköy sahasında, yukarıda bahsedilen 

işlerden daha zor koşullarda yapılan dekapaj hizmet alımı işinde oluşan ve 2018 yılı 

fiyatlarıyla 2,55 TL/ton birim fiyatın hayli üzerinde olduğu ve özellikle stok sahası 

işletmeciliğinde yüklenici faaliyetlerinden yeterli etkinliğin sağlanamadığı, diğer taraftan 

Afşin Elbistan A Termik Santrali ve Kışlaköy kömür sahasının 3096 sayılı Kanun kapsamında 

devir işlemlerinin 01.12.2018 tarihi itibarıyla tamamlanması neticesinde Afşin Elbistan A 

Termik Santrali ve Kışlaköy kömür sahasında çalışan çok sayıda nitelikli ve tecrübeli 

personelin de boşa çıkmış olması yanında, Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu ile kömür 

üretimine yönelik olarak yüklenici Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. ile EÜAŞ arasında 02.04.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin 7161 sayılı Kanunun 32 

inci maddesi çerçevesinde feshedilmesinin gündeme gelmesi hususlarıyla da birlikte 

değerlendirilerek; Afşin-Elbistan-B santralinin kömür stok sahası işletilmesi ve Afşin-

Elbistan-B santral atıklarının taşınması ve kül stok sahasına depolanması hizmet alımı 

işleriyle ilgili gelinen fiili durum kapsamında bu işlerin kurum personeli marifetiyle yapılması 

da dahil olmak üzere oluşturulabilecek alternatiflerin Teşekkül menfaatleri kapsamında tekrar 

değerlendirilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.2: Ankara-Nallıhan İlçesi Çayırhan Linyit Havzası İmtiyaz 

sahasındaki (I. saha) Üretim Faaliyetlerinin Verimli Sürdürülmemesi 

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. 

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. 
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2018 yılı sonu itibarıyla Çayırhan I. Sahanın toplam kömür rezervi 141,1 milyon ton 

civarındadır. Bu saha jelojik ve işletmecilik koşulları çerçevesinde muhtelif alt sektörlere de 

ayrılmış olup, üretim faaliyetleri de bu sektörler bazında planlanmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun 31.03.1998 tarih ve 98/10859 sayılı kararıyla Çayırhan’da 

mevcut 4 ünite termik santral ve 1-2 ünitelere kömür sağlayan maden işletmesinin Park 

Termik A.Ş. tarafından işletilmesi kararı verilmiş ve ETKB ile Park Termik A.Ş. 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 Park Termik A.Ş. tarafından işletilen 

tam mekanize yeraltı maden işletme teçhizatı ile üretim yapılan ocaklardan yapılmaktadır. 

2018 yılı sonu itibarıyla Park Termik A.Ş. tarafından H sektöründe hazırlık ve 2 

panoda üretim ve J sektöründe hazırlık ve 2 panoda üretim faaliyetleri yapılmış olup, E 

sektöründe ise sadece tamir tarama faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler neticesinde 2018 

yılında Park Termik A.Ş. tarafından imtiyaz alanından 5,1 milyon ton kömür üretimi 

yapılmıştır. 

Çayırhan Linyit Havzası İmtiyaz Sözleşmesi kapsamındaki yer altı ocaklarının kontrol 

ve denetimi amacıyla EÜAŞ ile 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi arasında hizmet 

alımı sözleşmesi 01.04.2016 tarihinde KDV hariç 720 bin TL bedelle imzalanmış olup, işin 

süresi 27 aydır. 

İmtiyaz sözleşmesinin fiilen uygulanmaya başlamasından sonra, Park Termik A.Ş’ye 

tahsisi yapılan kömür sahalarına aşağıda belirtilen muhtelif nedenlerle ilave kömür sahası 

tahsisleri yapılmıştır.  

Buna karşılık, Park Termik A.Ş. EÜAŞ’a gönderdiği 03.05.2013 tarih ve 508 sayılı 

yazısında özetle E panosunda yaşadıkları işletme zorluklarından ve rezerv kayıplarından 

bahisle oluşan üretim kaybının karşılanması için H sektöründe ilave hazırlık yapılması 

gerektiğini ve bu işlerin tahkimat ve işçilik giderlerinin 11,1 milyon TL ilave maliyet ortaya 

çıkardığını belirtmiş ve kendilerinden kaynaklanmayan bu proje değişikliğine onay verilerek 

ilave maliyetlerin karşılanması talep edilmiştir. 

Bu süreçte Çayırhan Termik Santralinde imtiyaz sözleşmesinde yer alan üretim 

taahhüdü zaman zaman yerine getirilememiş ve oluşan eksik üretimden dolayı mülga TETAŞ 

tarafından Park Termik A.Ş.’ye ceza tahakkuk ettirilmiştir. 2018 yılında da Firmaya eksik 

üretim nedeniyle cezai yaptırımlar uygulanmıştır. 
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31.12.2018 tarihi itibarıyla EÜAŞ’ın Park Termik A.Ş.’den tahakkuk eden eksik 

üretim ve kapasite bedeli karşılığı olarak 207,7 milyon TL ve oluşan gecikme faizi ve KDV 

karşılığı olarak da 8,9 milyon TL olmak üzere toplam 216,6 milyon TL alacağı 

bulunmaktadır. 

ETKB tarafından EÜAŞ’a gönderilen 11.06.2018 tarih ve E.18847 sayılı yazıda, Park 

Termik A.Ş.’nin 30.05.2018 tarihli ve PARK-A/2018/488 sayılı yazısında 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. 

Gelinen süreç bir bütün halinde değerlendirildiğinde, İmtiyaz Sahibi Firmanın bir 

yandan talebi doğrultusunda kendisine tahsisi yapılan J sahsındaki kömür rezervinin üretime 

alınmasına yönelik yatırım maliyeti ile ilgili hesapladığı 49,9 milyon TL ilave maliyetin 

kendisine ödenmesiyle ilgili hukuki mecralara başvururken, diğer yandan da mütemadiyen 

ilave rezerv tahsisi de talep ettiği görülmektedir. 

İmtiyaz sözleşmesi uygulama sürecinde Görevli Şirket; İmtiyaz Sahasında yer alan 

kömür sahalarındaki rezervin miktar ve kalite yönünden yeterli olmadığı iddiasıyla birçok 

delil tespit davası açmış, sahada mahkeme tarafından tespit yaptırılmış ve mahkemelerce 

görevlendirilen bilirkişilerin raporlarında yer alan aykırı iddialara EÜAŞ tarafından cevap 

verilmiştir.  

Görevli Şirket tarafından sunulan J sahası İşletme Projesine göre 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.  
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Görevli Şirket, 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. 

 Şirket 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 Şirket, E sahasında üretim 

faaliyetlerini sonlandırmış ve ayak içindeki kazı ekipmanını sökerek ayak dışına çıkarmıştır. 

ETKB-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. 

Bilahare, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu 

Ankara İl Müdürlüğü tarafından yüklenici Park Termik A.Ş.’ye 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 gereğinin uygulanması istenmiştir. 

Gelinen durum itibarıyla, üretim çalışmaları 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. 

Diğer yandan, Görevli Şirket tarafından ETKB ve EÜAŞ’a gönderilen 30.05.2018 

tarih ve 488 sayılı yazıda özetle, sözleşme bitim tarihinden sonra da elektrik üretiminin 

kesintisiz devam edebilmesi yanında santrale uygun kalori ve miktarda hazır rezervin 
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bırakılabilmesi için 8,5 milyon ton kömürün ilave verilmesinin ivedilikle gerektiği 

belirtilmiştir. 

Konu kapsamında değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Gelinen durum itibarıyla, imtiyaz sahibi Firmanın özellikle E ve H sahalarında taban 

damarın jeolojik zorluklarını gerekçe göstererek yürüttüğü projesine aykırı üretim 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 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, 

-İmtiyaz sahibi Firmanın sözleşme bitim tarihine kadar yüksek profilli madencilik 

ekipmanına uygun ve kömür kalorisinin nispeten yüksek olduğu J sahasında yeni rezerv 

tahsisi talebi yoluyla santral ihtiyacı kömürün en kolay temin edilebileceği J sahasına ağırlık 

verme yönünde çalışma yaptığı, 

görülmüştür. 
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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, Park Termik firması 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. 

İmtiyaz sahibi Şirketin hukuk mecrasına da taşıdığı üretilen kömürün kalorisinin 

düşük olduğu ve karışan yan taşlar nedeniyle kömürün yıkanmasının imkansız olduğu ve bu 

nedenle enerji üretim kayıpları oluştuğu iddiasının da yerinde olmadığı değerlendirilmektedir. 

Belli yıkama verimleri gözetilerek dizaynı yapılacak yıkama/zenginleştirme tesislerinde 

üretilen kömürün belli ölçülerde yan taşlardan ayrılması her zaman mümkündür. 

Nitekim sahadaki kömür damarlarının yapısı gereği kömür içerisindeki inorganik 

maddeler genelde kömüre bağlı halde değil, serbest halde bulunan yan taşlardır. Bu durum 

üretim esnasında kömüre karışan yabancı maddelerin ayıklanmasını daha kolay hale 

getirmektedir.  

Bölgedeki EÜAŞ müdür yardımcılığı tarafından düzenlenen 08.12.2017 tarihli Park 

Termik A.Ş. faaliyetleri ile ilgili durum tespit raporunda Firmanın H sektöründen üretilen 

kömürlerin zenginleştirilmesine yönelik olarak 150 ton/saat kapasiteli ıslak yöntem kullanan 

bir lavvarı (kömür yıkama-zenginleştirme tesisi) devreye aldığı ve bu tesiste yıkanan 
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kömürlerin alt ısıl değerinin 3.000 kcal/kg  değerine kadar yükseldiği tespitine yer verilmiştir. 

Ancak, Park Termik A.Ş. çevre izinlerindeki eksiklikler yüzünden tesisi devreye almayı 

başaramamıştır. 

İmtiyaz 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 gereklidir. 

ETKB-MİGEM tarafından D, E ve G sektörlerinde ve akabinde Türkiye İş Kurumu 

Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü tarafından da H 

sektörü 01 numaralı panosunda üretime yönelik çalışmaların durdurulmasıyla ilgili belgeler 

üzerinde yapılan incelemeler neticesinde yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmektedir. 

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün EÜAŞ’a gönderdiği 01.10.2018 tarih ve 

E.443456 sayılı yazıda özetle, Çayırhan Sicil:23405 sayılı IV(b) grubu maden (linyit - yeraltı) 

işletme ruhsatlı sahada 20-23.07.2018 tarihinde yapılan tetkik ve incelemelerde özetle; 

S:23405 sayılı sahada; 

- D sektörü olarak adlandırılan yeraltı ocağında taban yollarında söküm faaliyetlerine 

devam edildiği, 

-E Sektörü nefeslik galeri olduğu, ocak içerisinde su atımı, tamir tarama faaliyetlerine 

devam edildiği, 

- G sektöründe su atamı faaliyetlerine devam edildiği,  

söz konusu sektörlerde üretim panosunun olmadığı, sahada çalışanlar için Zorunlu 

Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin (ZFKS Poliçesi) bulunduğu, daimi nezaretçi atamasının 

bulunduğu tespit edildiği,  

Bu nedenle, Maden Kanununun 29 uncu Maddesinin birinci fıkrası kapsamında; 

Sicil:23405 sayılı ruhsat sahasında D sektörü, E Sektörü  ve G sektörü olarak adlandırılan söz 

konusu yeraltı ocaklarında üretime yönelik faaliyetlerin durdurularak daimi nezaretçi 

kontrolünde projesine aykırı tehlikeli durumların giderilmesine yönelik faaliyetlerin (yeraltı 

ocakları için; işletme güvenliğine yönelik hazırlık, havalandırma, su atımı, tamir tarama vb.) 

sürdürülmesi, söz konusu ocaklardan maden sevkiyatı yapılmaması, 

hususlarına yer verilmiştir. Ancak, anılan yazı ekindeki mahallinde tetkik raporunda 

ise “Madencilik faaliyetlerinin projesine uygun yürütümüne yönelik yapılan 
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değerlendirmelerde; projesine uygun yürütülmeyen faaliyetler işletme açısından tehlikeli 

durum oluşturduğundan, sahadaki üretim faaliyetlerinin doğrudan durdurulması gerekiyor 

mu ?” şeklinde yer alan soruya “hayır” şeklinde, yine “yer altı ocağında uyarı yapılması 

gerektiren husus veya hususlar var mıdır ?” sorusuna “hayır” şeklinde ve “faaliyetler 

projesine uygun yürütülüyor mu ?” sorusuna da “evet” şeklinde cevaplanmak suretiyle yer 

verilmiştir. 

Bu durumda Raporda bahsedilen “projesine aykırı tehlikeli durumlar” tespiti temelsiz 

kalmaktadır. 

Raporun denetim ile ilgili genel hususlar bölümünde ise; 

“H Sektöründe HG05 olarak adlandırılan +392/+399 tavan ayakta üretim faaliyetleri, 

HG01 olarak adlandırılan +466/+472 taban ayakta üretim faaliyetleri, HG 06 olarak 

adlandırılan panoda alt taban yolunda hazırlık faaliyetlerinin devam ettiği görülmüştür. H 

Sektörü gibi alçak arınlı mekanize ayaklarda tavan duraylılığının sağlanması için kapalı 

çalışma (şilt konveyör arasındaki mesafenin minimum tutulması) esnasında ayak içerisine 

insan geçişinin kontrollü olarak yapılması hususunda tetkik anında gerekli uyarılar 

yapılmıştır.” 

denilmektedir. 

Ayrıca, yukarıda bahsedilen MİGEM yazısında bahsedilen ve Çayırhan Linyit Sahası 

D, E ve G sektörlerinde üretimin durdurulmasına mesnet gösterilen Maden Kanununun 29 

uncu Maddesinin birinci fıkrası’nın muhtevasına yönelik yapılan incelemelerde; 3213 sayılı 

Maden Kanununun 29 uncu maddesinin İşletme Faaliyeti başlığını taşıdığı ve yukarıda anılan 

01.10.2018 tarih ve E.443456 sayılı MİGEM yazısında yer verilen “Bu nedenle, Maden 

Kanununun 29 uncu Maddesinin birinci fıkrası kapsamında….”şeklinde dayanak gösterilen 

3213 sayılı Maden Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının  bulunmadığı 

görülmüştür.  

Diğer taraftan, anılan yazı ve ekindeki tetkik raporu kapsamında ilgili maden 

işletmesinde projesine aykırı faaliyette bulunulmadığı belirtilmesine ve özellikle E sektörü 

için herhangi bir işletmecilik riskine yer verilmemesine rağmen, söz konusu yeraltı 

ocaklarında üretime yönelik faaliyetlerin durdurularak daimi nezaretçi kontrolünde projesine 

aykırı tehlikeli durumların giderilmesine yönelik faaliyetlerin (yeraltı ocakları için; işletme 

güvenliğine yönelik hazırlık, havalandırma, su atımı, tamir tarama v.b.) sürdürülmesi ve söz 
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konusu ocaklardan maden sevkiyatı yapılmamasının istenmesi, anılan ocakların tekrar 

faaliyete geçirilebilmesi için yapılması gerekenler hakkında belirsiz bir durum oluşturmuştur. 

Ayrıca MİGEM heyeti tarafından mahallinde yapılan tetkik sonucu düzenlenen 

raporun tarihi 19.07.2018 olup, bu rapor aradan geçen 2,5 aylık süre sonrasında 01.10.2018 

tarihinde EÜAŞ’a gönderilmiştir. Bu gecikme de dikkat çekicidir.  

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl 

Müdürlüğü tarafından da HG sektörü 01 numaralı panosunda üretime yönelik çalışmaların 

durdurulmasıyla ilgili belgelerde yapılan incelemeler neticesindeki değerlendirmelere de 

aşağıda yer verilmektedir. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl 

Müdürlüğü tarafından yüklenici Park Termik A.Ş.’ye 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 HG sektörü 01 numaralı panosunda kömür üretim 

faaliyetlerini kapsayacak şekilde işin durdurulmasına” oy birliğiyle karar verildiği belirtilerek 

anılan kararın gereğinin uygulanması istenmiştir. 

Anılan kararda özetle, H 01 panosunda taban ayak ilerlemesinde tavan formasyonunun 

zayıflığından dolayı oluşan tavan göçmesinden kaynaklanan kesit daralmalarının bulunduğu, 

çalışılan ayakta 80 cm olan bir have (ilerleme yönünde kömür kazı derinliği) ilerlemesinin 

yapılabilmesi için normalde 2 saat gerekirken, fiiliyatta bunun 12 saati bulduğu, ocak taban 

yollarındaki sıcaklık sensörlerinin denetim tarihinde 27-29 derece civarında olduğu ve son bir 

aylık ortalamanın da 29 derece olduğu, HG 01 panosundaki bu olumsuz koşulların yangın 

riski oluşturduğu, bu nedenle anılan panodaki işlerin kömür üretim faaliyetlerini de 

kapsayacak şekilde durdurulması ve ocakların güvenliği açısından havalandırma, su atımı, 

malzeme ve ulaşım yollarının tamir-taraması gibi güvenlikle ilgili işlerin daimi nezaretçi ve iş 

güvenliği uzmanının nezaretinde en az elemanla sürdürülmesine oy birliğiyle karar verildiği, 

belirtilmiştir. 

Bu raporda da yapılması gereken işlemlerle ilgili bir hususa değinilmemiş ve aslında 

yangının en büyük göstergesi olan karbon monoksit ve diğer gazların ölçüm değerlerinden 

bahsedilmeyerek sadece aylık ortalama sıcaklık üzerinden hareket edilmiştir. Oysa, bir aylık 
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ortalamada sıcaklığın 29 derece değerini aşmaması üretim faaliyetlerinin ilerleme hızının ve 

havalandırma miktarının ocak sıcaklığını belirli bir dengede tuttuğunun bir göstergesidir. 

Bilahare Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu Ankara 

İl Müdürlüğü tarafından yüklenici Park Termik A.Ş.’ye gönderilen 01.02.2019 tarih ve 679 

sayılı yazıyla HG 01  panosunda üretime yönelik faaliyetlerle ilgili işin durdurulma kararı 

kaldırılmıştır. 

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 

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.  

Sahadaki kömür rezervinin tam anlamıyla belirlenebilmesi için, hem alt damar hem de 

fleksür güneyi olarak anılan sahada, MTA ile birlikte ilave etüt çalışmaları yürütülmüştür. 

EÜAŞ tarafından Çayırhan 1. Sahada şu ana kadar elde edilen veriler ışığında, 

Rungepincock Minarco Ltd. (Avusturya)-Ardef Maden Makine Enerji ve Ticaret A.Ş. iş 

ortaklığı tarafından hazırlanan 15.03.2018 tarihli nihai Rapor kapsamında yapılan 

incelemelerde; 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; Park Termik A.Ş. tarafından ETKB’den 

Çayırhan I. Saha ile ilgili işletmecilik süresinin uzatılmasının talep edildiği ancak bunun 

uygun bulunmadığı, sözleşme süresi sona eren ve 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. 

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.  

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 yer 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. 

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. 2018 

yılı sonu itibarıyla J sahasından üretilebilir tüvenan kömür miktarı ise sahadan anılan tarihe 

kadar üretilen 4,8 milyon ton düşüldüğünde 20,2 milyon ton civarındadır. 

İmtiyaz sahibi Park Teknik firması 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 2018 yılı sonu 

itibarıyla bu sahadan toplam 4,8 milyon ton tüvenan kömür üretimi yapılmıştır. 

2018 yılı sonu itibarıyla, J sektöründe toplam üretilecek olan yerinde 5 milyon ton 

kömür miktarının yaklaşık 4 milyon tonu üretilmiştir. Geriye kalan 1 milyon ton kömürün 

üretimi için J04 (batı) panosunun tamamen üretilmesi ve J05 (doğu) panosunda ise yaklaşık 

700. metreye kadar üretim yapılması gerekmektedir.  

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, 

yapılacak üretim planlamalarında bu rezervin mümkün olan en az kayıpla, diğer sahalarla 

dengeli ve üretim programıyla uyumlu bir şekilde üretimi önem taşımaktadır. 

İmtiyaz sahibi firma 2018 yılı toplam üretiminin %77,7’sini EÜAŞ Yönetim 

Kurulunun 30.03.2017 tarih ve 13-85 sayılı kararıyla tahsisi yapılan J sahasında 

gerçekleştirmiştir. 
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Bu durum, imtiyaz sahibi firmanın sahanın diğer bölümlerinde yaşadığı üretim 

problemlerini, kömür kalorifik değeri daha yüksek olan J sahasına ağırlık vererek 

dengelemeye çalıştığını göstermektedir. 

EÜAŞ tarafından imtiyaz sahibi Park Termik A.Ş.’ye 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 Firmanın EÜAŞ’ın tüm yazılı uyarmalarına rağmen J 

sahasında kendisine tahsisli alanı tüketerek J 05 panosunun 850. metresine kadar ilerlediği ve 

yine kendisine tahsisli olmayan J 06 panosunda üretime başladığı tespit edilmiştir. 

Yukarıda da değinildiği üzere Çayırhan termik santraline kömür sağlayan I. sahadaki 

rezervin mümkün olan en az kayıpla, diğer sahalarla dengeli ve üretim programıyla uyumlu 

bir şekilde üretimi gelecekte darboğazlarla karşılaşılmaması için önem taşımaktadır. 

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. 

2018 yılı itibarıyla E, H ve J sahalarındaki toplam işletilebilir rezerv 70 milyon ton 

civarındadır.  

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 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, verim ve 

işletmecilik açısından uygun bakım ve revizyonların yapılması halinde uzun yıllar daha 
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hizmet verebilecek durumdadır. Bu nedenle, bu santrallerin kömür ihtiyacı uzun vadede 

devam edecektir. 

Ancak, santral ünitelerinin mevcut durumunun analizinin yapılarak bu santrallerin 

geleceği ile ilgili bir makro planlama yapmak da gereklidir. 

Diğer yandan, imtiyaz sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl civarında bir süre kaldığı dikkate 

alındığında, imtiyaz sözleşmesi sonrası dönemde uygulanacak işletme modeline bir an önce 

karar verilerek gerekli hazırlıkların kalan süre içerisinde tamamlanması da sahadaki üretim 

faaliyetlerinin devir sonrasında da aksamaya uğramaması açısından önem taşıdığı 

değerlendirilmektedir. 

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 dolayısıyla enerji üretiminde bir darboğaz 

oluşmaması için; 

-Bölgede mevcut 620 MW kurulu güçteki Çayırhan 1-4 termik santral ünitelerinin 

kömür ihtiyacının ve dolayısıyla enerji üretiminin kesintisiz sağlanmasına yönelik tüm 

çalışmaların imtiyaz sözleşmesi bitiş süreci öncesinde tamamlanması, 

-İhtiyaç duyulacak hazırlıkların kalan süre içerisinde tamamlanabilmesini teminen, 

İmtiyaz Sözleşmesi sonrası dönemde uygulanacak işletme modelinin uygulanmasına yönelik 

tüm süreçlerin tamamlanması yönünde gerekli girişimlerde bulunulması, 

-İmtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülen kömür üretim faaliyetlerinde saha 

koşullarına uygun madencilik yöntem ve ekipmanı kullanılması, işletmecilik faaliyetlerinin 

onaylı işletme projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması ve rezervin verimli ve dengeli 

şekilde işletilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması, 

önerilir. 

BULGU 8.1.3: EÜAŞ' a Ait Olan Arama Ruhsatlı Linyit Sahalarında MTA’ya 

Yaptırılan Sondajların Birim Fiyatlarının Yüksek Olması 

Son yıllarda MTA ve TKİ’den devir alınarak ve ruhsat hukuku EÜAŞ adına tescil 

ettirilen muhtelif linyit sahalarında mevcut rezervlerin tüm detaylarıyla belirlenerek en kısa 

zamanda enerji üretimine alınabilmesi için; 
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-İlave karotlu-kırıntılı sondaj yapılması, 

-Yapılan sondajlardan numune alınarak, test ve analizlerin yapılması, 

-Kömür yayılım sınırları ve damar kalınlıklarının belirlenmesi, 

-Jeolojik etütlerin yapılması ve raporlanması, 

-Jeofizik kuyu logu ölçümlerinin alınması ve raporlanması, 

-Gerekmesi halinde miktarı ve sayısı taraflarca belirlenecek fay belirleme 

sondajlarının yapılması, 

-Tahkimat tasarımı analizlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması, 

-Hidrojeolojik etüt yapılması, 

gibi ilave işlerin yapılmasına gerek duyulabilmektedir.  

Yukarıda belirtilen işlerle ilgili hizmet alımları önceleri teşekkülün “ihtiyacın sadece 

gerçek ve tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceği” tespiti ve gerekçesi kapsamında 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre tek kaynaktan “Doğrudan Temin” 

yöntemiyle yaptırılmış olup,  güncel durumda ise yine aynı kanunun İstisnalar başlıklı 3 üncü 

maddesi “o” fıkrası kapsamında 4734 sayılı kanun kapsamından istisna tutulmak yoluyla 

MTA Genel Müdürlüğüne yaptırılmaktadır. 

EÜAŞ tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre 

“Doğrudan Temin” yöntemiyle tek kaynaktan temin edilen hizmetlere ilişkin düzenlenen 

formun “Fiyat Araştırması” başlığında bu kapsamda yapılacak alımlarda ihale yetkilisince 

görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyacın 

temin edileceği hususuna yer verilmiştir. 

Bu kapsamda MTA ile yapılan sözleşmelerde “MTA, gerek görmesi halinde teknik 

şartnamelerde yer alan her türlü analiz ve testlerin bir kısmını diğer Kurum/Kuruluş 

laboratuvarlarında yaptırabilecektir. Bu durumda tüm testlerin sonuçları MTA’nın garantisi 

altında olacaktır. Ayrıca MTA sözleşme kapsamında yapılacak sondajların ve diğer işlerin bir 

kısmını veya tamamını hizmet alımı yöntemiyle yaptırabilecektir.” hükmüne yer verilmiş olup, 

konu kapsamında yapılan incelemelerde yaptırılacak sondajlarla ilgili kapsamlı bir piyasa 

fiyat araştırmasına rastlanamamıştır. 

MTA’dan doğrudan temin yoluna gidilmesiyle ilgili gerekçelerde; pek çok aşamalı 

işlerin tek elden takip edilmesi gerekliliği, bu aşamaların güvenle tamamlanmasının temel 
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öneme haiz olduğu, projenin güvenli koşullarda ve güvenli verilerle tamamlanıp 

raporlanmasının sağlanabilmesi için işin MTA tarafından yapılması gerektiği, projenin 

herhangi bir yükleniciye yaptırılması halinde ise yapılacak işlerin üst düzey tecrübeye sahip 

uzman kişiler tarafından izlenmesi ve denetlenmesi gerektiği ancak bunun mümkün olmadığı 

ve bu nedenlerle anılan hizmetlerin tümünü birden sağlayabilen bir kamu kuruluşu olan MTA 

ile çalışılmasının uygun olacağı hususlarına yer verilmektedir. 

Diğer yandan, MTA tarafından yürütülen sondajlı etüt projelerinde elde edilecek 

verilerin ve bunların yorumlanmasından elde edilecek sonuçların uluslararası bankacılık, 

finans ve yatırımcı kuruluşlar tarafından itibar edilebilir nitelikte olmasının sağlanması için, 

anılan çevrelerde kabul gördüğü ifade edilen CRIRSCO, JORC ve NI-43-101 gibi standartlara 

uyumlu bir sistematik içerisinde arama sonuçları, kaynak ve rezerv tahminleri ile ilgili her 

türlü bilginin türetilmiş ve rapor edilmiş olması gerekmektedir. 

Bunun sağlanması için saha çalışmaları sırasında, verilerin elde edilmesi ve 

raporlanması safhalarında kalite güvence (QA) ve kalite kontrol (QC) sistemlerinin 

oluşturulması ve üretilen verilerin yukarıda anılan normlara uygun prosedürler kullanılarak 

elde edildiğinin ve kaynak tahmininde kullanmaya elverişli olduğunun sertifika sahibi 

akredite bir yetkili kişi (QP/CP) tarafından doğrulanması gerekmektedir. 

Bu kapsamda EÜAŞ' a ait olan arama ruhsatlı linyit sahalarında MTA tarafından 

yapılacak çalışmaların yukarıda anılan standartlara uygun şekilde başlatılması, yönetilmesi, 

sahadaki faaliyetlerin denetlenerek kaydedilmesi, EÜAŞ’ın bu faaliyetler hakkında düzenli 

olarak bilgilendirilmesi, sağlam, güvenilir ve denetlenebilir bir veri tabanı oluşturulması ve 

tüm bu çalışmaların sonunda uluslararası çevreler tarafından kabul edilebilir ve 

kredilendirilebilir bir ön fizibilite raporunun hazırlanması için, ayrıca yetkin firmalardan 

hizmet alımı da yapılmaktadır. Bu hizmet alımları kapsamında hizmet alımı yapılan firmalar 

tarafından sahadaki personele yukarıda anılan normlarda yer alan her türlü iş ve işlem ile ilgili 

eğitim de verilmektedir. 

Bu kapsamda, ön fizibilite raporunun hazırlanması işinin ilk aşaması olan kaynak 

raporunun hazırlanması aşamasında; Danışman, sahada MTA tarafından önceden yapılan 

sondaj ve ilgili diğer tüm verileri inceleyerek değerlendirecek, yeni sondaj lokasyonlarını 

belirleyecek, elde edilecek yeni sondaj bilgileriyle eski sondaj verilerini karşılaştırarak 

korelasyonu sağlayacak, sahadaki tüm sondajları elektronik ortama aktaracak ve nihai jeolojik 

blok modeli kuracaktır. Yapılacak tüm çalışmalar sırasında sahadaki uygulama prosedürleri 

hakkında ilgili personele eğitim verilecek, sahada ve laboratuvarlarda yapılan tüm çalışmalar 
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sürekli veya periyodik olarak denetlenecek ve sağlam, güvenilir ve denetlenebilir bir veri 

tabanı oluşturulacaktır. 

İkinci aşamada ise danışman tarafından ilgili standartlara uygun rezerv raporu 

hazırlanacaktır. 

Sonuç olarak EÜAŞ'a ait olan arama ruhsatlı linyit sahalarında, MTA tarafından 

yürütülen tüm çalışmaların uluslararası kabul gören standartlara uygun olarak yapılmasının 

sağlanması için Danışman firmalardan da son derece kapsamlı hizmet alımları da 

yapılmaktadır. 

Diğer yandan MTA, yukarıda bahsedilen linyit sahalarında yükleniminde olan işlerin 

bir kısmını (sondaj, numune analizi vb.) iş yükünün fazlalığından dolayı özel firmalar 

marifetiyle de yaptırmaktadır. Bunlar arasında sondaj hizmet alımları önemli yer tutmaktadır.  

Tekirdağ, İstanbul, Afyonkarahisar, Konya ve Eskişehir il sınırlarındaki EÜAŞ linyit 

ruhsatlarında MTA’ya yaptırılan işlerle ilgili yapılan incelemelerde, karotlu sondaj işinin 

birim fiyatının 650-685 TL/metre ve kırıntılı sondaj işinin birim fiyatının ise 600-650 

TL/metre civarında olduğu görülmüştür. 

MTA’ya yaptırılan sondajlı etütlerdeki sondaj birim fiyatlarının tarihsel gelişimine 

bakıldığında, Afşin Elbistan Linyit havzası E sektörü şev tasarımı işine ait 16.06.2014 tarihli 

sözleşmede karotlu sondajın birim fiyatının 350 TL/metre olduğu, bu fiyatın 11.05.2016 

tarihinde imzalanan Afşin Elbistan Linyit havzası E sektörü Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik 

Etüt İşine ait sözleşmede de aynen yer aldığı, bilahare sonraki tarihlerde imzalanan benzer 

kapsamlı sözleşmelerde 650-685 TL/metre mertebesine yükseldiği görülmektedir. 

Sondaj işleri, sondajın açılacağı jeolojik yapı, lokasyon, kuyu çapı, kuyu derinliği ve 

sondajın tipi (karotlu, kırıntılı) gibi faktörlere göre değişim göstermektedir.  

Fiyatlamalarla ilgili olarak; Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), İller Bankası, 

Karayolları Genel Müdürlüğü gibi sondaj işleriyle bağlantısı olan kuruluşların benzer 

şartlardaki sondaj birim fiyatları üzerinde yapılan incelemelerde, MTA tarafından EÜAŞ’a 

verilen sondaj birim fiyatlarının hayli altında olduğu görülmüştür. 

Diğer yandan, AEL Kışlaköy Sektöründe yeni drenaj kuyuları ile gözlem kuyuları 

açılması işi için İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucunda (İKN:2017/541694) 

ilgili firmayla yapılan 05.01.2018 tarihli sözleşme kapsamında yapılan incelemede; 0-180 

metre arası aluvyon, çok yumuşak ve yumuşak formasyonda NQ çapta (dış çap 70 mm olup, 
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kömür aramalarında kullanılan çapın aynısıdır) karotlu sondaj açılması işinin 150 TL/metre 

birim fiyatla yer aldığı görülmüştür. 

Ayrıca Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) MTA’nın sondaj ihaleleri 

kapsamında yapılan araştırmalarda; 

-Tekirdağ İli Merkez ve Malkara Sahaları Hidrojeolojik Amaçlı 8.685 metre Pompaj 

Kuyuları ve Pompa Testleri ve 29.105 metre Hidrojeolojik Amaçlı Gözlem Kuyuları açılması 

işi kapsamında birden fazla lokasyonda olmak kaydıyla toplam 37,790 metre sondaj açılacağı, 

-MTA tarafından işin 2018/55801 sayılı ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3/f İstisna maddesi kapsamında 19.02.2018 tarihinde yapıldığı, ihaleyi 

kazanan firma ile 10,5 milyon TL tutarla 14.03.2018 tarihinde sözleşme imzalandığı, 

-İhalede oluşan fiyat bazında sondaj birim fiyatının 278,8 TL/metre olduğu, 

görülmüştür. 

Sondaj işleriyle ilgili yapılan tespitlerin ardından, MTA’dan teklif alınma aşamasında 

olan Afşin-Elbistan kömür havzası C-D sektörleri Jeoteknik Etüt Projesi birim fiyatlarında da 

inceleme yapılmış ve sondaj birim fiyatının 651 TL/metre olduğu görülmüştür. 

Bu süreçte, sondaj birim fiyatlarının yüksekliği ile ilgili EÜAŞ’a yapılan uyarılar 

sonrasında, Afşin-Elbistan kömür havzası C-D sektörleri Jeoteknik Etüt Projesi fiyat teklifiyle 

ilgili olarak EÜAŞ tarafından MTA’ya 29.03.2018 tarih ve E.15160 ile 30.03.2018 tarih ve 

E.15502 sayılı yazılar gönderilerek birim fiyatlar içerisinde yer alan sondaj fiyatlarına ait alt 

kırılımların açıklanması ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından belirlenen birim fiyatların 

da göz önüne alınarak sondaj birim fiyatlarında revizyon yapılması talep edilmiştir.  

MTA tarafından EÜAŞ’a yukarıda anılan yazıya cevaben gönderilen 03.04.2018 tarih 

ve E.6588 sayılı yazıda özetle, ücretli işlere ilişkin belirlenen fiyatlarda temel kriterin ortaya 

çıkabilecek olası her türlü riski ve problemleri göz önüne alarak zarar oluşmasının önüne 

geçmek olduğu, Jeoloji Mühendisleri Odasının birim fiyatlarının asgari fiyatlar olduğu ve 

MTA’nın çalışma usul ve esaslarına göre belirlenen birim fiyatlar üzerinde etken olmadığı 

belirtilerek birim fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

EÜAŞ Çan termik santraline kireçtaşı sağlaması planlanan sahada sondajlı etüt 

yapılması, örneklerin akredite bir laboratuvarda analiz edilmesi ve sonuçlara ait kaynak 

raporunun akredite ve yetkin mühendislerce hazırlanması işi için, 17.10.2018 ve 22.11.2018 

tarihlerinde iki kez ihaleye çıkılmış, ancak 17.10.2018 tarihindeki ihalede 1.600 TL/metre ve 
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22.11.2018 tarihindeki ihalede 1.050 TL/metre olarak gelen sondaj birim fiyatı ve buna bağlı 

olarak oluşan ihale bedelinin yüksekliği nedeniyle her iki ihale de iptal edilmiştir. 

Bilahare anılan işin ifası için TEMSAN ile EÜAŞ arasında 12.02.2019 tarihinde 

sözleşme imzalanmış olup, sözleşmede yer alan karotlu sondaj birim fiyatı 425 TL/metre 

olarak yer almaktadır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 11-54 sayılı kararıyla, Eskişehir ili 

Alpu ilçesinde hukuku EÜAŞ'a ait olan kömür sahasında rezerv belirleme amacıyla 126 adet 

toplam 60.000±%20 metre karotlu sondaj yapılması ve numune alınması, test ve analizlerin 

yapılması, kömür yayılım sınırlarının belirlenmesi, Jeolojik etütlerin yapılması ve 

raporlanması, jeofizik kuyu logu numunelerinin alınması ve raporlanması, kaynak miktarının 

hesaplanması ve proje raporunun hazırlanması ile birlikte EÜAŞ'a teslim edilmesi işinin; 270 

gün süre ve 66 milyon TL bedelle MTA Genel Müdürlüğüne sipariş edilmesine karar 

verilmiştir. 

Sözleşme kapsamında 53.700-metre karotlu sondaj ve 6.300-metre kırıntılı sondaj 

yapılacaktır. 

Sözleşme ekindeki hizmet birim fiyat tablosunda karotlu sondaj birim fiyatı 700 

TL/metre ve MTA ile daha önce yapılan benzer sözleşmelerde 625 TL/metre olarak yer alan 

kırıntılı sondajın fiyatı ise 400 TL/metre olarak yer almıştır. 

Türkiye linyit rezervlerinin milli ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili EÜAŞ tarafından 

yürütülen çalışmalara bir bütün olarak bakıldığında, bu rezervlerin uluslararası kabul görmüş 

standartlara uygun bir şekilde belirlenmesine yönelik olarak bir yandan MTA ve diğer 

kuruluşlarla eksik kaldığını değerlendirdiği etüt çalışmalarını yürüttüğü, bir yandan da MTA 

ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen bu çalışmaların standartlara uygun şekilde 

yapılmasını sağlamak için danışmanlık hizmet alımı yaptığı görülmektedir. 

Danışman firmalar, anılan sahalarda sürdürülen tüm çalışmaların uluslararası kabul 

görmüş standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli eğitim, denetim ve raporlama 

hizmetini verdiğinden MTA’nın da bazen hizmet alarak yürüttüğü sondaj çalışmalarındaki 

riski de azalmaktadır. 

Bu nedenle, yukarıda değinilen tüm veriler kapsamında, EÜAŞ’ın sondaj işlerinin ifası 

için MTA’dan aldığı fiyatların olması gereken seviyeden yüksek olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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Öneri: 

EÜAŞ'a ait olan arama ruhsatlı linyit sahalarında, MTA’ya yaptırılan sondajlardaki 

birim fiyatların sektör ortalamalarına göre yüksekliği dikkate alınarak, yapılacak sondaj 

çalışmalarında birim fiyatların daha makul seviyelere çekilebilmesi için gerekli girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.4: EÜAŞ'ın Özelleştirilen İşletmelerinden Kalan Lojman ve Sosyal 

Tesislerin Teşebbüse Ek Maliyet Getirmesi 

Mülkiyeti TEİAŞ’a ait olan Ankara Gölbaşı’nda sitede bulunan lojmanlardan 240 

adedi TEİAŞ’la yapılan protokol gereğince EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nde çalışan personele 

tahsis edilmiştir. Taşrada çalışan personel için işletmelerin bulunduğu yerlerde lojman 

bulunmaktadır.  

EÜAŞ’ın halen faaliyette bulunan işletmelerindeki lojmanlarda gerekli bakımlar 

yapılmaktadır.  

 EÜAŞ bünyesindeki bazı termik santrallar özelleştirlerek özel sektöre devredilmiş 

ancak santrala ait lojman ve sosyal tesisler devredilmeyerek kamu uhdesinde kalmıştır. 

 Santral tesislerinin özelleştirilmesine rağmen ilgili sosyal tesisleri kamu uhdesinde 

kalan bölgelerde bu tesislerin atıl kalmasının önlenmesi için daha çok bölgede mukim tüm 

kamu personeline tahsisler yapılmaktadır. Buna bağlı olarak o yerlerde anılan lojman ve 

sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili bir birim de oluşturulmuştur.  

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 

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 
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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 karşılıyacak olması ve bahse konu 

devir işlemlerinin Kurumlarını finansal anlamda sıkıntıya sokacağı gerekçeleriyle devir 

taleplerinden vaz geçtiklerini bildirmişlerdir. 

Santralin özelleştirilmesi nedeniyle lojman ve sosyal tesislerin işletilmesi amacıyla 

kurulan Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinin 2018 yılı gelir-gider tabloları incelendiğinde; 

-Bursa-Orhaneli Koor. Md.    2.430 Bin TL, 

-Soma Koor. Md.                  15.809    “ 

-Çatalağzı Koor. Md.            13.538    “ 
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-Lüleburgaz İd.Sos.İş.Sf.           741    “ 

               Toplam:                 32.518    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. 

Yukarıda bahsi geçen  lojmanların ve sosyal tesislerin teşebbüsün tasarrufunda  kaldığı 

müddet içinde bakım, onarım ve yönetim giderlerinden kaynaklanan ve süreklilik arz eden 
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maliyetler yüklediği 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 8.1.5: EUAS İnternational - ICC Şirketi Personelinin, EÜAŞ'ta KİT 

Personel Mevzuatına Aykırı Olarak İstihdam Edilmesi 

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. 

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 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. 

Nükleer Santrallar Daire Başkanlığı’nda çalışan yaklaşık 21 personel ücretsiz izne 

ayrılarak 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. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile EUAS İnternational ICC Genel Müdürlüğü arasında 

03.04.2017 tarihinde imzalanan Protokol ile ICC personelinin EÜAŞ Merkez ve taşra 
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birimlerinde görevleriyle ilgili alanlarda tecrübe kazanmaları amacıyla geçici olarak 

çalıştırılması kabul edilmiştir. 

ICC Ankara Şubesinin faaliyete geçmesinden sonra ICC kadrosunda olup ETKB ve 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çeşitli ünvanlarda çok sayıda personelin çalıştığı 

gözlemlenmiştir. Bu personelden birçoğu EÜAŞ’tan ayrılmış olup Nisan-2019 ayı itibariyle 

bu kapsamda çalışan kişi sayısı 13 tür. 

399 sayılı KHK eki 1 sayılı cetvelde EÜAŞ Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında 30 

Müşavir kadrosu bulunmakta olup bunun 28 adedi doludur. 

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. 1 

sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır.” 

denilmektedir. 

Bunun dışında kadrosu ICC’de olan personelin EÜAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde 

müşavir olarak çalıştırılması 399 Sayılı KHK’ye aykırı bir uygulamadır. 

EUAS International ICC sermayesi 50 Milyon $ olup (TL karşılığı 346.270 Bin TL 

dir.) tümü EÜAŞ tarafından taahhüt edilmiştir. 31.12.2018 tarihi itibariyle EUAS 

International ICC şirketinin toplam ödenen sermaye tutarı 265.045 Bin TL ( 24.120.000 $)  

dir. 

Şirketin kurulmasından itibaren geçen 4 yıllık sürede, araştırma çalışmaları dışında bir 

faaliyeti olmamış olup, daha çok ETK Bakanlığı ve EÜAŞ’a personel sağlayan bir kurum 

durumuna gelmiştir.  

ICC şirketi kadrosunda olup, EÜAŞ bünyesinde hizmetine ihtiyaç duyulan personelin 

istihdam edilebilmesi için, ilgili KİT Personel Mevzuatı hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

  ICC şirketi kadrosunda olup, EÜAŞ bünyesinde hizmetine ihtiyaç duyulan personelin 

istihdam edilebilmesi için, ilgili KİT Personel Mevzuatı hükümlerinin uygulanması önerilir. 

BULGU 8.1.6: Personel Dağılımında Dengesizlik Olması 

EÜAŞ bünyesinde 2018 yıl sonu itibariyle; 1.107’si Genel Müdürlük’te, 5.319’u 

taşrada olmak üzere 6.426 personel çalışmıştır. 
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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. 

“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.” denilmiştir.  

TETAŞ personeli olan 49 memur, 144 sözleşmeli personel ve 11 işçi de 09.07.2018 

tarihi itibariyle EÜAŞ’a atanmıştır.  

 Gerçekleştirilen iptal ve ihdaslar ile TETAŞ’ın EÜAŞ’a devredilmesi neticesinde 

EÜAŞ için tahsis edilmiş kadro ve pozisyonların sayısı; 2018 yılsonu itibarıyla I sayılı 

cetvelde 552 adet memur kadrosu, II sayılı cetvellerde 3.781 adet sözleşmeli pozisyonu ve 

3.516 adet işçi pozisyonu olmak üzere toplam 7.849 adet olmuştur. 

01.12.2018 tarihinde Afşin-Elbistan A Termik Santralı ile bu santrala kömür sağlayan 

Afşin Elbistan Linyit İşletmeleri, Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne 

devredilmiştir. 

Yıl içerisinde TETAŞ personelinin katılmasına rağmen devredilen HES’ler ve Afşin- 

Elbistan A Termik Santrali ve AEL İşletmesinin devri nedeniyle 2017 yılsonu itibariyle  

6.553 kişi olan toplam personel sayısı 2018 yıl sonu itibariyle 107 kişi azalarak 6.426 kişi 

olarak  gerçekleşmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun; 

-28.11.2018 tarih ve 223 sayılı Kararı ile; Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü’nün, imtiyaz kapsamında özel sektöre fiili devrini müteakip yürürlüğe konulmak 

üzere; imtiyaz sözleşmesi ve İHDS kapsamında EÜAŞ yükümlülüklerinin yerine getirilmesini 

sağlamak ve tesiste yapılacak tüm yatırım ve rehabilitasyonların mahallinde takip ve 

kontrolünü yapmak üzere “Afşin Elbistan A Termik Santralı Koordinasyon ve İşletme 

Müdürlüğü”, 

-28.11.2018 tarih ve 49/224 sayılı Kararı ile; ruhsat hukuku EÜAŞ’a ait olan AEL 

İşletmeleri Havzasında yapılacak madencilik faaliyetlerinin sözleşme ve projeleri kapsamında 

gerekli kontrol ve denetimleri yapmak için “Afşin Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve 

İşletme Müdürlüğü”,  

kurulması kararlaştırılmıştır. 

 Yıl sonu itibariyle bu iki işletmede çalışan toplam 1.516 personel kurulan Takip ve 
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Koordinasyon Müdürlükleri kadrosuna atanmıştır. 

T.C. Danıştay İdari İşler Kurulu’nun 1998/54 Esas, 1998/53 Karar Nolu “ Afşin-

Elbistan (A) Termik Santralının Rehabilitasyonu, Yeni Ünitelerin Yapımı ve İşletilmesi İçin 

Görev Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi” nin  “Personelin devri” başlıklı 9 uncu 

maddesinin (a) fıkrasında “Mevcut tesislerde fiili devir tarihinde görev yapan personel 

muvafakatları halinde Şirket’e devredilecektir. 657 sayılı Yasaya tabi personelin ise devri 

yapılmayacaktır.” denilmiştir. 

Bu nedenle çalışan personelin tümü Takip, Koordinasyon ve İşletme Müdürlüklerine 

devredilmiş olup Nisan-2019 itibariyle emekliliğini talep ederek Şirkete geçen personel 

nedeniyle sayı 1.028’e düşmüştür. 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın Afşin- Elbistan B 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne yazdığı 05.04.2019 tarihli yazı ekinde bu kapsamdaki 

personelin ekli listed yer alan 18 işletmeden 3 tanesini tercih ederek 10.04.2019 tarihine kadar 

bildirmeleri istenmiştir. Bu konuda talepte bulunan 333 personelin ilgili işletmelere tayinleri 

yapılmıştır. 

3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 

İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Göevlendirilmesi Hakkında Kanun” 19.12.1984 tarih ve 

18610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde; “Türkiye Elektrik Kurumu dışında 

elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre, tarife ve 

görevin sona ermesi şekli ve esaslarını kapsar.” 

“Enerji satış şartları ve tarife esasları” başlıklı 9 uncu maddesinde; 

 “Enerji tarifeleri, görevli şirketin teklifi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

onayı ile yürürlüğe girer. 

Tarifelerin tespitinde, yıllık işletme, bakım ve onarım giderleri, faiz ve kur farkları, 

teknik ve sermaye amortismanları ve diğer masraf ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak 

makul bir temettü için gerekli gelirin sağlanması esas alınır. 

Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu 

satışların miktar ve şartlarını tanzim eden ve bir yıldan süreli olabilen sözleşmeler yapılması 

ve bu sözleşmelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulması Bakanlar Kurulu Kararı ile 

mümkündür.” 

Kanunun 8 inci maddesine göre; görev süresinin sona ermesinde, süre uzatımı talep 

edilmemesi halinde, tüm tesisler ile tüm taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve 

taahhütlerden ari olarak Devlete bedelsiz olarak geçecektir. Sona erme hükümlerinin de 
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sözleşmede düzenleneceği belirtilmiştir. 

Yap-İşlet-Devret modeli ile ilgili olarak 3096 sayılı Kanun uygulanırken; 13.06.1994 

tarih ve 21959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3996 sayılı “Bazı 

Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çercevesinde Yaptırılması Hakkında 

Kanun” un Amacı; “Kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) ifa 

edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetlerin, yap-

işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması.” olarak belirlenmiştir. 

Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde; “…elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 

ticaret…” hükmü yer almıştır. 

Kanunun; ücretlendirme ve devirle ilgili madde hükümleri 3096 sayılı Kanun 

hükümleri ile pareleldir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan Uygulama/İmtiyaz Anlaşmaları 

sonrasında TEK/TEAŞ ve TEDAŞ arasında şirketlerle Enerji Satış Antlaşmaları 

imzalanmıştır. 

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 

kurululan TETAŞ’a toptan elektrik alım-satım görevi verilmesi nedeniyle alım garantili 

şirketlerin ürettiği elektrik enerjisinin alım görevi de TETAŞ’a verilmiştir. 

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

eklenen Geçici 22 nci maddesi ile TETAŞ tüm mal varlığı ve görevleri ile birlikte EÜAŞ’a 

devredilmiş,  

Yine 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 fıkra 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 

anlaşmaları imzalayabilir. 

Hükmü gereğince YİD modeliyle işletmeye alınan santrallerde üretilen elektrik 

enerjisinin alım görevi EÜAŞ’ın görev kapsamına girmiştir. 

YİD kapsamında 24 Şirketle Enerji Alış Antlaşması imzalanmış olup; Nisan-2019 

itibariyle 13 santralin sözleşme süresi sona erdiğinden EÜAŞ bünyesine geri dönmüş, 
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bunlardan da 10 adedi Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirilerek özel sektöre 

devredilmiş, kalan 3 adedi ise EÜAŞ bünyesinde üretimlerine devam etmektedir. 

Bu kapsamda sözleşmeleri devam eden 11 santraldan 3’ü 2019 yılı içerisinde EÜAŞ’a 

iade edilecektir. 

Bu santrallardan Trakya Elektrik Üretim Tic. A.Ş. 05.06.2019,  Uni-Mar Enerji 

yatırımları A.Ş. 12.06.2019, Doğa Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd.Şti 22.05.2019 tarihinde, 

İşletme Hakkı Devir santrallerinden Park Termik San.Tic. A.Ş. (Çayırhan Termik Santralı ve 

Kömür İşletmesi) 30.06.2020 tarihinde EÜAŞ’a devredilecektir. 

EÜAŞ tarafından 2019 yılı içerisinde devir alınacak santrallerin işletilmesi için önemli 

ölçüde eleman ihtiyacı oluşacağından, özellikle Afşin-Elbistan Koordinasyon 

Müdürlüklerinde görev yapan personelin, yeni devredilecek santrallarda ve personel 

noksanlığı bulunan birimlerde görevlendirilmeleri gerekmektedir. 

Öneri: 

EÜAŞ tarafından 2019 yılı içerisinde devir alınacak santrallerin işletilmesi için önemli 

ölçüde eleman ihtiyacı oluşacağından, özellikle Afşin-Elbistan Koordinasyon 

Müdürlüklerinde görev yapan personelin, yeni devredilecek santrallarda ve personel 

noksanlığı bulunan birimlerde görevlendirilmeleri önerilir. 

BULGU 8.1.7: Afşin-Elbistan Linyit Havzası Çöllolar Sahasında 2011 Yılında 

Oluşan Heyelanlar Sonrasında Sahada Üretime Tekrar Başlanamaması 

Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu ile kömür üretimine yönelik olarak yüklenici 

Park Teknik A.Ş. ile EÜAŞ arasında 02.04.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve firma 

04.02.2008 tarihinde işe başlamıştır.  

Sözleşmede yer alan işin kapsamı maddesine göre, ana hatları ile 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. 

Yüklenici Park Teknik A.Ş. tarafından işletilen Çöllolar kömür ocağında 06.02.2011 

tarihinde şev kayması ve 10.02.2011 tarihinde ise kayma-akma tipinde heyelanlar meydana 
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gelmiştir.  

Yüklenici Park Teknik firması 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. Bilahare yüklenici tarafından bezer gerekçelerle ilave davalar da 

açılmış olup, bu davaların toplam tutarı son durum itibarıyla 387,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Mahkeme süreçleri devam etmektedir. 

Buna karşılık, Çöllolar 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 heyeti 25.07.2018 tarihinde sahada keşif yapmış 

ve 12.10.2018 tarihli raporunu tanzim etmiştir. Bilirkişi Heyetinin Raporunda; 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 beklenir ki bu da %80 seviyelerine 

karşılık gelmektedir. Santral verim değerinin Bilirkişi Heyeti tarafından 20 puan düşük 

seçilmesi neticesinde EÜAŞ’ın enerji kayıp miktarları da aynı oranda düşük hesaplanmıştır. 

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 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 

(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 harcamalarla ilgili bir hesaplamaya da yer verilmemiştir. 

Bu kapsamda EÜAŞ tarafından Afşin Sulh Hukuk Hakimliği’ne verilen 25.10.2018 
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tarihli dilekçede özetle; 2018/5 Esas numaralı dosya kapsamında düzenlenen 12.10.2018 

tarihli Bilirkişi Raporu üzerinde yapılan incelemelerde, 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 12.10.2018 tarihli Bilirkişi Raporuna ek teşkil edecek yeni bir rapor alınması 

talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili süreç devam etmektedir. 

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 Kanunun 32 inci maddesi çerçevesinde feshedilmesi gündeme gelmiştir. 

 Bu kapsamda Park Teknik A.Ş. 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. Bu kapsamda EÜAŞ delil tespiti aşamasındadır. 

Diğer taraftan yapılan incelemelerde, heyelanların olduğu Şubat 2011 tarihinden 

sonraki süreçte Çöllolar sahası ile ilgili olarak MTA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve Ankara Üniversitesi’ne (AÜ) 

muhtelif konularda 21 adet Rapor düzenlettirildiği, bunlardan “Çöllolar Kömür Sahası 

Heyelan Olaylarını ve Nedenlerini İnceleyen Teknik Rapor” un ayrı ayrı olmak üzere hem ÇÜ 

hem de İTÜ’ye hazırlattırıldığı, tüm bu raporlarda Çöllolar sahasında oluşan heyelanların 

nedenleriyle, heyelan sonrası süreçte gelişen süreç hakkında kapsamlı incelemelere yer 

verildiği görülmüş olup, Çöllolar Sözleşmesi kapsamında EÜAŞ’ın uğradığı tüm zarar, kayıp 
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ve ilave harcamaların tespitinde anılan Raporlardan da faydalanılması gerekli görülmektedir. 

Bu nedenle, Park Teknik firmasının 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 (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 harcamalarla ilgili bilgilerin derlenerek Çöllolar sahası yüklenicisi Park Teknik 

firmasından talep ve tahsil edilmesi gerekli görülmektedir. 

Madencilik faaliyetleri esnasında maden varlığının bulunduğu alanlarda yürütülen 

büyük ölçekli kazı ve buna paralel yürütülen susuzlandırma faaliyetleri neticesinde arazinin 

denge halinde olan gerilim dağılımları ve yer altı su dinamikleri (akış yönü, seviye vb.) 

önemli ölçüde etkilenmekte ve madencilik faaliyetlerinin etki alanı ve süresi boyunca arazide 

yeni denge oluşumları meydana gelmektedir. 

Madencilik alanlarındaki faaliyetlerin ve bu işler için gerekli tesislerin hem arazi 

yükleri hem de yer altı suyu ile ilgili yeni denge oluşumlarından en az düzeyde etkilenmesi 

için bu alanlarda olabildiğince hızlı hareket edilerek, en kısa zamanda maden varlığı alınan 

bölgelerin iç döküm gibi tedbirlerle tekrar eski şartlarına en yakın hale getirilmesi temel 

gerekliliktir. 

Ancak, Çöllolar açık kömür işletmesinde heyelanların oluştuğu 2011 yılından itibaren 

geçen yaklaşık 8 yıldan beri alanı 3,5 km2’ye varan bir ocak açıklığı muhafaza edilmekte ve 

bu süreç esnasında yer altı suyu tahliyesi de devam etmektedir. Böyle büyük bir ocak 

açıklığının işletme faaliyeti görmeden uzun bir sürede muhafaza edilmesi esnasında özellikle 

yer altı suyu için drenajın yapıldığı bölgelere göre yeni akış alanları oluşmakta ve bu akışın da 

uzun zaman devam etmesi ve buna ilaveten arazi yapısında mil, çakıl, kil vb. formasyonların 

bulunması durumunda bu formasyonlarda yer altı boşlukları meydana gelmesine yol açacak 

taşınmaların oluşma olasılığı da artmaktadır. 

Nitekim, sahada obrukların meydana gelmesi ve su tahliye faaliyetlerinin 

sürdürülmesine rağmen yeraltı su seviyelerinde kayda değer bir düşüm sağlanamaması da bu 

duruma işaret etmektedir.  
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Yüklenici firmanın Çöllolar ocağında heyelanlar meydana gelene kadar yürüttüğü 

faaliyetler bir bütün olarak incelendiğinde; Çöllolar ocağının onaylı uygulama projesine göre 

işletmedeki 3. yılın sonunda ara 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. 

Diğer yandan, sahadaki yüklenici faaliyetlerinin incelendiği kontrol ve denetim 

raporlarında yüklenicinin sahadan tahliye ettiğini beyan ettiği suyun miktarının bir sayaç 

verisine dayanmadığı, sadece pompalar tarafından çekilen enerji baz alınarak yapılan hesabi 

yaklaşımlara dayandığı bunun ise çok yanıltıcı olabileceği yönünde tespitler ve uyarılar 

yanında yeryüzüne çekilen suyun toprak tabanlı kanallardan tahliye edilmesi neticesinde bu 

suyun tekrar yeraltı su seviyesini beslediği şeklinde tespitler de bulunduğundan, yüklenicinin 

sahadan tahliye ettiğini beyan ettiği su miktarı da kesin değildir. 

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. 
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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 susuzlandırma 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 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 387,5 milyon TL 

tazminat talebiyle dava açtığı ve bu sürecin devam ettiği, zaman aşımı gibi nedenlerle hak 

kaybının olabileceği hususları da dikkate alınarak; 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 8.1.8: EÜAŞ'ın Elektrik Satış Fiyatlarının Üretim Maliyetinin Altında 

Gerçekleşmiş Olması 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun; 

-27.12.2017 tarih ve 57/276 sayılı kararı ile 01.01.2018 tarihinden itibaren TETAŞ’a 

satılacak elektrik fiyatının 11,86 kr/kWh olarak uygulanmasına, 

 -25.04.2018 tarih ve 16/65 sayılı kararı ile TETAŞ’a ikili anlaşma ile elektrik enerjisi 

birim satış fiyatının 01.04.2018 tarihinden itibaren 9,86 kr/kWh olarak uygulanmasına,  
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-05.07.2018 tarih ve 30/130 sayılı kararı ile TETAŞ’a ikili anlaşma ile elektrik enerjisi 

birim satış fiyatının 01.07.2018 tarihinden itibaren 9,86 kr/kWh olarak uygulanmaya devam 

edilmesine,  

karar verilmiştir. 

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 düzenlemeden sonra EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 13.07.2018 tarih ve 32/133 sayılı 

Kararı ile Mülga TETAŞ’ın görevini yüklenen EÜAŞ tekrar yapılandırılmıştır. 

 Bu çerçevede; EÜAŞ’ta iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesi ile devredilen mülga TETAŞ’ın görev, yetki ve sorumluluklarının aksamadan 

yürütülmesini teminen;  

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/4 sayılı kararı ile Enerji Alış-Satış 

Daire Başkanlığının "Enerji Satış Daire Başkanlığı" ve "Enerji Alış Daire Başkanlığı" 

şeklinde iki ayrı Başkanlık olarak yapılandırılması kararlaştırılmıştır. 

703 sayılı KHK’dan sonra TETAŞ’ın da görevini üstlenen EÜAŞ Yönetim 

Kurulu’nun 30.07.2018 tarih ve 34/136 sayılı Kararı ile “2018 yılı gelir gereksimini 

karşılayacak, Hazine Müsteşarlığınca öngörülen Teşekkülün 2018 yılı mali hedeflerini 

tutturacak şekilde oluşturmak amacıyla; 01.08.2018 tarihinden itibaren; EDAŞ ve EPSAŞ’lara 

17,361 Kr/kWh olarak belirlenen elektrik enerjisi toptan satış fiyatının uygulanmasına ve 

genel aydınlatma bedelinin ise 25,464 Kr/kWh olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 30.09.2018 tarih ve 44/182 sayılı Kararı ile “30.09.2018 

tarih ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de dikkate alınarak yapılan çalışmalar 

sonucunda; 01.10.2018 tarihinden itibaren;  

21 EDAŞ’a “teknik ve teknik olmayan kayıplar” için 17,361 Kr/kWh olarak belirlenen 

elektrik enerjisi birim fiyatının uygulanması, “genel aydınlatma” kapsamında 21 EDAŞ’a 

satılacak olan aktif enerji bedelinin genel aydınlatma yük profilleri de dikkate alınarak 

aydınlatma bedelinin 25,464 Kr/kWh olarak uygulanması, 21 EPSAŞ’a 17,361 Kr/kWh 

olarak belirlenen toptan satış fiyatının uygulanması, ayrıca iletim sistemine doğrudan bağlı 

(İSDB) Teşekkülümüz müşterilerine, (Eti Alüminyum A.Ş. hariç) EPDK’nın onayladığı 

Görevli Tedarik Şirketinden Enerji alan İletim Sistemi Kullanıcıları tarifelerinin uygulanması 

ile Teşekkülümüz toptan satış tarifelerinin onaylanmak ve incelenmek üzere EPDK’ya 
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gönderilmesine ve Teşekkülümüz toptan satış tarife teklifinin onaylanması halinde tarifelerin 

uygulanması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,” karar verilmiştir. 

30 Temmuz 2018 Tarih ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi şöyledir. 

“Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün Encrji Piyasası Düzenleme 

Kurumuna Sunacağı Tarife Önerilerinde Enerji Birim Satış Fiyatlarının Ortalama Maliyetinin 

Altında Belirleyebilmesine İlişkin Kararının yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının, Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.” 

Cari yılda, EÜAŞ genelinde toplam 44.198 GWh satışa esas elektrik enerjisi üretilmiş, 

TETAŞ’ın almak zorunda olduğu enerji ve EPİAŞ’a satışlar tutarı 38.142 GWh ile birlikte 

EÜAŞ’ın toplam elektrik satış miktarı 82.325 GWh olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında EÜAŞ’ın santrallerinde birim maliyet; 

- Hidrolik santrallerde 7,14 kr/kWh, 

- Kömür santrallarında 24,04 kr/kWh, 

- Doğalgaz santrallarında 30,04 kr/kWh, 

-Paçal olarak 16,03 kr/kWh, 

olarak gerçekleşmiştir. 

703 Sayılı KHK’nın Geçici 22 nci maddesi ile EÜAŞ’a devredilen TETAŞ’ın 

görevleri arasında bulunan Yerli Kömür Santralleri, Yap-İşlet, Yap- İşlet-Devret ve İşletme 

Hakkı Devir Santrallarından  2018 yılının ikinci yarısında ve EPİAŞ’tan yıl içerisinde alınan 

elektriğin EÜAŞ’a maliyeti 31,47 kr/kWh, üretilen ve satın alınan enerjinin paçal maliyeti de 

23,18 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde enerjinin ortalama satış fiyatı 17,45 Kr/kWh olarak gerçekleşmiş olup 

kilovatsaat başına zarar 5,73 krş olarak gerçekleşmiş ve sonuç olarak EÜAŞ 2018 yılını 

1.663.991 bin TL zararla kapatmıştır. 

Bu fiyat tespitiyle EÜAŞ elektrik satış miktarı arttıkça zararı artar hale gelmiştir. 

Bunun yanında; EÜAŞ bir yandan ilgili düzenlemeler gereği satın aldığı elektriğin parasını en 

geç bir ay içinde ödemesi gerekirken, diğer yandan sattığı elektriğin parasını tahsil etmesi 

gereken sürede tahsil edememesi nedeniyle nakit ve ödeme dar boğazına girmiştir. 

EÜAŞ’ın 2018 yıl sonu itibariyle 6,6 Milyar TL tutarındaki enerji alacağına karşılık 5 

Milyar TL enerji borcu bulunmaktadır. 
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2018-Ağostos ayındaki döviz dalgalanmaları nedeniyle EDAŞ ve EPSAŞ’lar bu 

tarihten itibaren borçlarını ödememişler, EÜAŞ ise oluşan bu durumda taahütlerini yerine 

getirebilmek adına finansman temini için ticari kredi kullanmak durumunda kalmıştır. 

Nitekim, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 51/247 sayılı kararı ile 

finansman ihtiyacının karşılanabilmesini teminen 2 Milyar TL limitli ticari kredi kullanılması 

için bankalardan teklif alınması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli kamu 

bankalarından 90 gün vadeli spot kredi kullanılmıştır. 

Bunun yanında 09.01.2019 tarihinde alınan Genel Müdürlük Olur’u doğrultusunda 

vadesinde borcunu ödemeyen EDAŞ ve EPSAŞ’lar hakkında icrai takip başlatılmıştır. Bunun 

üzerine enerji alacaklarından tahsilata başlanmış olup, 31.03.2019 tarihi itibariyle EÜAŞ’ın 

EDAŞ ve EPSAŞ’lardan enerji satışlarından alacağı 3,3 Milyar TL ve enerji alışlarından 

borcu 3,2 Milyar TL dir. 

EÜAŞ elektrik satış fiyatlarının, elektrik birim maliyetlerine göre zarar oluşmayacak 

şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

EÜAŞ elektrik satış fiyatlarının, elektrik birim maliyetlerine göre zarar oluşmayacak 

şekilde tespit edilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.9: Yeterli Sayıda İç Denetçi İle Denetim Faaliyeti Yürütülmemesi 

Teşekkül idari organizasyonu içinde İç Denetim Daire Başkanlığı ve 13 adet iç denetçi 

kadrosu ihdas edilmesine rağmen yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmediği ve iç denetim 

faaliyeti yürütülmediği tespit edilmiştir. 

31.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında 

Karar” ın ‘İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması’ başlıklı 23 üncü maddesinde kamu iktisadi 

teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek 

organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlü 

tutulmuşlardır. Aynı maddede bu yükümlülüğün mutlak surette karşılanabilmesi için gereken 

iç denetçi sayısı Kararnamenin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen kadro sınırlamasından 

istisna tutulmuştur. 

Anılan Kararnamenin uygulanması için 19.12.2017 tarihinde yayımlanan 2018 Yılına 

Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların in ve 

Belirlenmesine Dair Tebliğin ilgili bölümünde İç Denetim ve İç Denetçinin tarifi yapılarak 

özellikleri belirlenmiştir. Buna göre; 
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“İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 

katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç 

denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal 

yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine 

yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur. 

(3) İç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma ve en az beş hizmet yılını 

doldurmanın yanı sıra; 

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası, 

b) CIA (Certified Internal Auditor), 

c) CISA (Certified Information System Auditor), 

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

d) CGAP (Certified Government Auditing Professional), 

e) CFSA (Certified Financial Services Auditor), 

f) CRMA (Certification in Risk Management Assurance), 

sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır.  

İç denetim birim başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili 

kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate 

alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsü genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu 

tarafından atanır. Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi 

atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi teşebbüsü personeli 

arasından boş iç denetçi kadro sayısının iki katına kadar personel seçilerek iç denetim ile ilgili 

asgari bir aylık eğitime gönderilir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar en 

fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip olmak şartı ile iç denetçi olarak 

atanabilirler. İki sene içerisinde bu maddede belirtilen sertifikalardan birinin edinilememesi 

halinde iç denetçiler atandıkları usule göre görevden alınırlar. 

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç denetçi atanabilmesi için eğitim gerekmesi 

durumunda gerekli eğitimleri kendi adayları için temin edebilirler. 

(5) Üçüncü fıkrada sayılan şartlar asgari olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi 

teşebbüsleri iç denetimin öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve yeterlilikle 

ilgili diğer hususları da dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda aranan şartlara kendi 

ihtiyaçlarına göre ilave kıstaslar getirebilirler. Personelin asgari şartları taşıması ve/veya 

eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olması, iç denetçi olarak atanması ve/veya 

eğitime katılabilmesi için yeterli olmayıp, nihai aşamada atamaya ve/veya eğitime 
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katılacakları belirlemeye ilişkin yetki ve sorumluluk kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim 

kurullarına aittir. 

(6) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak 

görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapar. 

(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek üzere, 

organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve 

birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler. Kamu 

iktisadi teşebbüslerinde iç denetim, uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılır. 

Yapılan incelemede İç Denetim faaliyetlerini koordine edecek Başkanlığın 

kurulmasına rağmen yıllık iç denetim programları hazırlayacak ve uygulayacak yeterli sayıda 

iç denetçi bulunmadığı görülmüştür.Sözkonusu Başkanlıkta faaliyeti bulunmayan bir 

Başkan,bir adet Başuzman, bir adet Şube Müdürü, bir adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 

görevlendirilmiştir. Başkanlıkta görevlendirilen hiçbir personel 2018 yılında herhangi bir iç 

denetim faaliyeti yürütmemiştir. Bu haliyle görünürde kurulu bulunan iç denetim biriminin 

Kararnamede belirtilen gerçek anlamda faal bir denetim organizasyonu olmadığı ortadadır. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri dikkate alınarak yeterli sayıda ve nitelikte iç 

denetçi istihdam edilmesi ve gerçek anlamda iç denetim faaliyeti yürütülmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

 Mevzuatın tarif ettiği nitelikte ve sayıda iç denetçi ile tarif edilen şekilde iç denetim 

faaliyetinin icra edilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.10: Elektrik Alacaklarının Zamanında Tahsil Edilmesi İçin Gereken 

Tedbirlerin Alınamaması 

2018 yılında EÜAŞ’ın santrallerinde birim maliyet; 

-Hidrolik santrallarda 7,14 kr/kWh, 

-Kömür santrallarında 24,04 kr/kWh, 

-Doğalgaz santrallarında 30,04 kr/kWh, 

-Paçal olarak 16,03 kr/kWh, 

olarak gerçekleşmiştir. 

703 Sayılı KHK’nın Geçici 22 nci maddesi ile EÜAŞ’a devredilen TETAŞ’ın 

görevleri arasında bulunan Yerli Kömür Santralleri, Yap-İşlet, Yap- İşlet-Devret ve İşletme 

Hakkı Devir Santrallerinden  2018 yılının ikinci yarısında ve EPİAŞ’tan yıl içerisinde alınan 

elektriğin EÜAŞ’a maliyeti 31,47 kr/kWh üretilen ve satın alınan enerjinin paçal maliyeti de 
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23,18 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Aynı dönemde enerjinin ortalama satış fiyatı 17,45 Kr/kWh olarak gerçekleşmiş olup 

kilovatsaat başına zarar 5,73 krş olarak gerçekleşmiş ve sonuç olarak EÜAŞ 2018 yılını 

1.663.991 bin TL zararla kapatmıştır. 

Bu fiyat tespitiyle EÜAŞ’ın elektrik satış miktarı arttıkça zararı artar hale gelmiştir. 

Bunun yanında; aldığı elektriğin parasını ortalama bir ay içinde ödemesi gerekirken, sattığı 

elektriğin parasını tahsil etmesi gereken sürede tahsil edememesi nedeniyle nakit ve ödeme 

dar boğazına girmiştir. 

EÜAŞ’ın 2018 yıl sonu itibariyle 6,6 Milyar TL enerji alacağına karşılık 5 Milyar TL 

enerji borcu bulunmaktadır. 

2018-Ağustos ayındaki döviz dalgalanmaları nedeniyle EDAŞ ve EPSAŞ’lar bu 

tarihten itibaren borçlarını ödememişler, EÜAŞ ise  taahütlerini yerine getirebilmek için  

Yönetim Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 51/247 sayılı kararı ile finansman ihtiyacının 

karşılanabilmesi için 2 Milyar TL limitli ticari kredi kullanılması için bankalardan teklif 

alınması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten itibaren çeşitli kamu bankalarından 90 gün vadeli spot 

kredi kullanılmıştır. 

Bunun yanında 09.01.2019 tarihinde alınan Genel Müdürlük Olur’u doğrultusunda 

vadesinde borcunu ödemeyen EDAŞ ve EPSAŞ’lar hakkında icrai takip başlatılmıştır. Bunun 

üzerine tahsilata başlanmış olup 31.03.2019 tarihi itibariyle EÜAŞ’ın EDAŞ ve 

EPSAŞ’lardan enerji alacağı 3,3 Milyar TL, enerji borcu 3,2 Milyar TL dir. 

EÜAŞ’ın nakit sıkıntısını giderebilmesi için zamanında tahsil edemediği enerji 

alacaklarının tahsili için yasal takip yolları da dahil tüm tedbirlerin yeterince uygulanmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

EÜAŞ’ın zamanında tahsil edemediği enerji alacaklarının tahsili için yasal takip 

yolları da dahil tüm tedbirlerin alınması önerilir. 

BULGU 8.1.11: Ana Statünün Yeniden Düzenlenmesi Sürecinin 

Tamamlanmamış Olması 

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.  
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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. 

Ana Statüsünde Şirketin amacı 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. 

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 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.” 
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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.” 

Yine 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 

anlaşmaları imzalayabilir. 

(8) EÜAŞ, bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasite alım ve 

satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında 

faaliyette bulunabilir. 

(9) EÜAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için 

toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar. 

(10) EÜAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik 

şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe 

belirlenir. 

(11) 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) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından 

dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin eder. 

(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. 

(14) 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 etkileyecek şekilde, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının görüşlerini almak suretiyle 
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her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür.” 

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. 

 Bu çerçevede; EÜAŞ’ta iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilebilmesi ile devredilen mülga TETAŞ’ın görev, yetki ve sorumluluklarının aksamadan 

yürütülmesini teminen; 

-Enerji Alış-Satış Daire Başkanlığı’nın kurulması,  

-Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı’na bağlı “Enerji Alış Müdürlüğü” ile 

“Enerji Satış Müdürlüğü” adı altında iki yeni müdürlük kurulması, 

-Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı “Uzlaştırma İşlemleri 

Müdürlüğü” adı altında bir müdürlük kurulması, 

-Destek Hizmetleri daire Başkanlığı’na bağlı “TETAŞ Kampüs İdaresi Müdürlüğü” 

kurulması ile, 

ana organizasyon şemasının buna göre tekrar düzenlenmesi ve mülga TETAŞ 

personelinin birimler arası dağıtılması ile ilgili konuların gecikilmeden yürütülmesini teminen 

Genel Müdürlüğün yetkili kılınması kararlaştırılmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun bu kararı üzerine gelişmeler ve yapılması gereken 

işlemler EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 13.07.2018 tarih ve 2018/E24 sayılı 

Genelge ile tüm personele duyurulmuştur. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 18.12.2018 tarih ve 50/244 sayılı kararı ile; Termik 

Santrallar Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Doğalgaz Kombine Çevirim Santralı (A) İşletme 

Müdürlüğü, İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevirim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü, 

Bursa Doğalgaz Kombine Çevirim Santralı İşletme Müdürlüğü ve Aliağa Kombine Çevirim 

Santralı ve Gaz Türbinleri İşletme Müdürlüğünün mevcut birimleriyle birlikte yeni kurulacak 

olan Doğalgaz Santralları Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermesine, karar 

verilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 07.01.2019 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile; 

 1- Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığının  "İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Daire 

Başkanlığı"  olarak isminin değiştirilerek yeniden yapılandırılması, 
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  2- İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığının "Entegre Yönetim Sistemleri ve 

Eğitim Daire Başkanlığı"  olarak isminin değiştirilerek yeniden yapılandırılması ile anılan 

Başkanlığa bağlı Kumburgaz Eğitim Müdürlüğünün yeniden oluşturulan bu Başkanlığa 

bağlanması,   

 3- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı AR-GE Müdürlüğünün ve Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığına bağlı Karar Destek Sistemleri Müdürlüğünün Enerji Verimliliği Daire 

Başkanlığına bağlanması ile bahsekonu Başkanlıkların yeniden yapılandırılması, 

  4- İnşaat Daire Başkanlığının "İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı" olarak 

isminin değiştirilerek yeniden yapılandırılması, 

 kararlaştırılmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/4 sayılı kararı ile; Enerji Alış-Satış 

Daire Başkanlığının "Enerji Satış Daire Başkanlığı" ve "Enerji Alış Daire Başkanlığı" 

şeklinde iki ayrı Başkanlık olarak ekli organizasyon şemalarına göre yapılandırılması 

kararlaştırılmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 15.01.2019 tarih ve 3/8 sayılıl kararı ile; 

1- İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (A) İşletme Müdürlüğü ve İstanbul 

Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü'nün birleştirilerek 

"İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü" adı altında yeniden yapılandırılmalarına 

 2- İstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü'ne 

bağlı olarak faaliyet gösteren " Gebze-Dilovası İşletme Müdür Yardımcılığı'nın (Teknik)" 

mevcut personeliyle birlikte Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'na bağlanmasına, 

karar verilmiştir. 

TETAŞ’ın EÜAŞ’la birleşmesinden önce EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nde 18 Daire 

Başkanlığı varken; Nisan-2019 itibariyle mevcut Daire Başkanlığından bir tanesi kapatılmış, 

bu süre içerisinde 5 yeni Daire Başkanlığı kurulmuş olup toplam Daire Başkanlığı sayısı 22 

ye yükselmiştir. 

Ancak, gelinen son durum itibarıyla, TETAŞ ile EÜAŞ’ın birleşmesi sonrasında 

oluşan yeni yapının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tanımlamalar henüz ana statüye 

eklenmemiştir.  

703 sayılı KHK ile EÜAŞ’la birleşen TETAŞ’ın görevleri de EÜAŞ’a devredilmiş 

olup; EÜAŞ’ın yeni görev ve yetkilerini kapsayan ana statüsü en kısa sürede yerine 

getirilerek; yeni teşkilat yapısının buna göre yapılması ve Daire başkanlıklarının “Görev, 
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Yetki ve Sorumluluk Yönetmelikleri” yeni organizasyon şemasına ve yeni görevlere göre 

tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

 

Öneri: 

703 sayılı KHK ile EÜAŞ’la birleşen TETAŞ’ın görevleri de EÜAŞ’a devredilmiş 

olması nedeniyle, EÜAŞ’ın yeni görev ve yetkilerini kapsayan ana statüsünün en kısa sürede 

yeniden düzenlenerek; yeni teşkilat yapısının buna göre belirlenmesi ve Daire 

Başkanlıklarının “Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmelikleri” yeni organizasyon şemasına 

ve yeni görevlere göre tekrar düzenlenmesi önerilir. 

BULGU 8.1.12: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalarla İlgili 3(o) 

Maddesi Kapsamında Verilecek İşlerin Belirlenmesinde Gerekli Titizliğin 

Gösterilmemesi 

 4734 sayılı Kanunun 3 (o)  maddesinin  kapsamı, 6719 sayılı 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. 

İstisna maddesinin incelenmesinden de görüleceği üzere kuruluşlar söz konusu istisna 

maddesi çerçevesinde faaliyetleriyle ilgili alanlarda ve belirli alımlarla sınırlı olmak üzere 

birbirlerine iş verebilmektedirler. 

Kuruluşun 3(o) istisna maddesi kapsamında verdiği bir çok işte işi alan kamu 

idaresi(TEMSAN), o işi yapmada kullanacağı kendi imkanları yetersiz olduğundan, aldığı işi 

yükleniciler vasıtasıyla temin etme yoluna gitmektedir. 

Sonuç itibariyle alımına ihtiyaç duyulan bir işin, işin sahibi kamu kuruluşu yerine, 

ihale kanunu bakımından aynı mevzuata tabi başka bir kamu kuruluşu tarafından, 

yüklenicilerden temin edildiği görülmektedir.  

Nitekim 2018 yılında KİK 3(o) kapsamında EÜAŞ tarafından TEMSAN’a verilen 19 

adet işten daha düşük tutarlı 2 adedi TEMSAN’ın kendi imkanlarıyla yapılırken, kalan 17 

adedi kamu dışı yüklenicilerle sözleşme imzalanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

 Bu husus benzer mevzuata tabi kamu kuruluşları bakımından bir iç değerlendirmeyi 
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zorunlu kılmaktadır. Ancak, EÜAŞ’ın bazı işlerle ilgili alımları, satın alma alt yapısı yeterli 

olmasına ragmen, kendi imkanlarıyla temin etmeyip, aynı ihale Kanunu’na tabi olan 

TEMSAN’a doğrudan verdiği anlaşılmaktadır.Bu nedenle KİK 3(0) istisna maddesi 

kapsamında verilecek işler, işin verildiği kamu kuruluşunun imkanları ve ihale mevzuatı da 

göz önünde bulundurularak titizlikle belirlenmelidir. 

 

Öneri: 

KİK 3(o) istisna maddesi kapsamında verilecek işlerin, işin verildiği kamu 

kuruluşunun imkanları ve ihale mevzuatı da göz önünde bulundurularak, titizlikle 

belirlenmesi önerilir. 

BULGU 8.1.13: Keban HES Rehabilitasyon İşleri Projesine Ait Sözleşme 

Feshedilmesine Ragmen Yüklenici Lehine Açılan ve Kapatılamayan Akreditif İçin 

Komisyon Ödenmeye Devam Edilmesi 

Toplam 8 üniteden oluşan Keban Hidroelektrik Santralinin 1-4. üniteleri her biri 157,5 

MW kurulu güçte olmak üzere 1974 yılında devreye alınmış olup, Keban I olarak 

adlandırılmakta ve 5-8. üniteleri ise her biri 175 MW kurulu güçte olmak üzere 1983 tarihinde 

devreye alınmış olup, Keban II olarak adlandırılmaktadır. 

Santralin dizaynından kaynaklanan su sızıntıları yanında aradan geçen uzun işletme 

yılları sonrasında oluşan işletme sorunları ve verimde oluşan düşüş neticesinde santral 

ünitelerinin rehabilitasyon projesi gündeme gelmiştir.  

Keban HES'in 8 Ünitesinin Rehabilitasyonu işinin ihalesi ilki 24.07.2007 tarihinde 

olmak üzere ihale ve sözleşme süreçlerinde yaşanan iptaller neticesinde tam anlamıyla 

uygulamaya konulamayarak 5 kez iptal edilmiş olup, 6. ihale 11.08.2014 tarihinde yapılmıştır. 

İşin ihale sürecinde yaşanan gelişmelere önceki yıllar Sayıştay Denetim raporlarında kapsamlı 

olarak değinilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 20.01.2015 tarih ve 4-21 sayılı kararı ile “Keban HES 

Rehabilitasyonu işinin toplam 63,9 milyon Avro bedelle Bharat Heavy Electrical Limited 

firmasına sipariş edilmesine karar verilmiş olup, anılan firma ile EÜAŞ 21.04.2015 tarihinde 

sözleşme imzalamıştır. 

İşin tamamlanma süresi işe başlama tarihinden itibaren 2.552 gündür. 

Sonuç olarak, 11.08.2014 tarihinde ihalesi yapılan, 21.04.2015 tarihinde sözleşmesi 

imzalanarak 21.05.2015 tarihinde yer teslimi yapılan Keban HES Rehabilitasyonu sözleşmesi 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 125 
 

kapsamındaki işlerle ilgili olarak; 

EÜAŞ Genel Müdürlüğünce Bharat Heavy Electricals Limited Firma lehine, State 

Bank of India Corporate Accounts Group Branch 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 “TEYİTSİZ, 

DÖNÜLEMEZ, DEVREDİLEMEZ” ithalat akreditifi, 

-07.03.2016 tarihinde 09.03.2023 vadeli 4.433.863,37 (Avro) € olan hizmet 

ödemelerinde kullanılmak üzere “TEYİTSİZ, DÖNÜLEMEZ, DEVREDİLEMEZ” ithalat 

akreditifi, 

açılmıştır. 

Ancak işyeri tesliminden sonra yüklenici firmanın hazırlaması gereken bilgi ve 

belgeler süresi içerisinde EÜAŞ’a teslim edilmemiştir.  

Bilahare, EÜAŞ tarafından Bharat Heavy Electrical Limited firmasına 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, Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) firmasına 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 BHEL 

firması istenilen belgeleri EÜAŞ’a sunmamış ve herhangi bir resmi cevap da vermemiştir. 

Gelinen bu süreç neticesinde EÜAŞ Hidrolik Santraller Daire Başkanlığı tarafından 

Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilen 24.02.2017 tarih ve E.17075 sayılı yazıyla; 

-Keban Hidroelektrik Santralı’nın 8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu işleri 

kapsamında BHEL firmasının sözleşme kapsamında süreli olarak sunulması gereken 

belgelerin 10.02.2017 tarih ve 7985 sayılı yazıyla tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 

eksiksiz ve tam olarak EÜAŞ’a gönderilmesinin ihtaren bildirildiği, ancak 20.02.2017 tarihi 

mesai bitimine kadar BHEL firması tarafından istenilen belgelerin sunulmadığı, 
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-EÜAŞ Hukuk Müşavirliğinden alınan istişari görüşte, BHEL firmasına 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 EÜAŞ’a sunmaması, firmanın taahhüdünü sözleşmeye uygun olarak 

yerine getirmemesi anlamına geldiği, bu durum karşısında 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 20. ve 22. Maddeleri ile Sözleşmenin 16.3. ve 26.1. Maddelerinin 

uygulamasının mümkün olduğunun düşünüldüğü, bu durumda, firmaya 4735 Sayılı Kanunun 

20. Maddesi gereği verilen 10 günlük sürenin bitiminin ardından, firma ile yapılan sözleşme 

aynı kanunun 22. Maddesi gereği feshedilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde 

EÜAŞ tarafından fesih kararı alınması ve bu karar tarihinden itibaren de 5 gün içerisinde fesih 

kararının yüklenici firmaya bildirilmesinin, bunlara ek olarak, yine Kanunun 20. Maddesinde 

belirtildiği şekilde, firmanın kesin ve varsa ek kesin teminatının gelir kaydedilmesinin, ayrıca 

Kanunun 22. Maddesinde belirtilen düzenlemelerin gelir kaydedilen teminatlara 

uygulanmasının uygun olacağının belirtildiği, hususlarına değinilerek EÜAŞ Hukuk 

Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda Kanunda belirtilen süre içerisinde 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 talep edilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulunun 27.02.2017 tarih ve 9-43 sayılı kararıyla, BHEL firması 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 Sözleşmenin, 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. 

Bilahare, EÜAŞ tarafından BHEL firmasına gönderilen 07.03.2017 tarih ve E.12315 

sayılı yazıda özetle; Keban Hidroelektrik Santralı’nın 8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu 

işleri kapsamında BHEL firmasının sözleşme kapsamında süreli olarak sunulması gereken 

belgelerin 10.02.2017 tarih ve 7985 sayılı yazıyla tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 

eksiksiz ve tam olarak EÜAŞ’a gönderilmesinin ihtaren bildirildiği, ancak 20.02.2017 tarihi 

mesai bitimine kadar BHEL firması tarafından istenilen belgelerin sunulmadığı belirtilerek, 

bu nedenle; sözleşmenin 16.3 ve 26.1.a. maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
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Kanunu’nun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20. maddesinin (a) bendine istinaden 

Keban Hidroelektrik Santralı’nın 8 (Sekiz) Ünitesinin Rehabilitasyonu işine ait sözleşmenin 

feshedildiği belirtilmiştir. 

09.03.2017 tarihinde alınan teminat mektuplarının nakde dönüştürülmesi için teminat 

mektubunu veren muhabir banka olan Akbank Çankaya Şubesi’ne müracaat edilmesi üzerine; 

21.03.2017 tarihinde 01.07.2024 vadeli teminat mektubu nakde çevrilerek 3.033.139,19 

(Avro) €  EÜAŞ’ın Vakıflar Bankası Kızılay 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 

Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL)  firması 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. 

T.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 

mesajın tekrarlanacağı, lehtar onay vermedikçe akreditifin iptalinin mümkün olmayacağı 

bildirilmiştir.” denilmiştir. 

Bu tarihten itibaren Nisan-2019 tarihine kadar konu ile ilgili bir gelişme olmamıştır. 

Buna karşılık geçerli akreditif komisyonu olarak Vakıfbank her üç ayda bir akreditif 

komisyonunu tahakkuk ettirerek EÜAŞ’ın hesabından tehsil etmektedir. Nisan-2019 ayına 

kadar konusu kalmayan akreditifler için toplam 902.889,39 € karşılığı 4.151.335,90 TL 

akreditif komisyonu ödenmiş olup akreditifler kapanmaz ise vade sonu olan 2023 yılına kadar 

EÜAŞ bu komisyonları 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 Bharat Heavy Electrical Limited 

firması’nın EÜAŞ’a verdiği Dövizi Natık Teminat Mektubunun tek taraflı olarak tazmin 

ettirilmesine ragmen; adı geçen firma lehine açılan 09.03.2023 vadeli malzeme ve hizmet 
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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 Bharat Heavy Electrical 

Limited firması ile karşılıklı görüşmeler yaparak sorunun çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Keban HES rehabilitasyon işleri projesi kapsamında yüklenici Bharat Heavy Electrical 

Limited firması lehine açılan teyitsiz, dönülemez, devredilemez şartlı ithalat akreditifin; 

sözleşmenin fesih edilmesine rağmen akreditif komisyonlarının EÜAŞ tarafından ödenmeye 

devam edilmesi nedeniyle, Bharat Heavy Electrical Limited firması ile karşılıklı görüşmeler 

yaparak sorunun çözüme kavuşturulması önerilir. 

   

BULGU 8.1.14: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Afşin-Elbistan Kömür Havzasındaki Gidya Varlığının Gübre 

Olarak Kullanım Potansiyelinin İktisadi ve Ticari Olarak Değerlendirilememesi 

Afşin-Elbistan kömür havzasının genel jeolojik kesitinde kömür tabakasının hemen 

üzerinde gidya seviyeleri kalınlığı 20 ile 50-metre arasında değişen tabakalar halinde yer 

almaktadır.  

Gidya, yüksek oranda karbon ve hümik asitler içeren, kömür düzeyine ulaşmamış 

doğal bir organik materyaldir. Bitki besini elementleri içermesi, toksik element içeriğinin 

düşük olması, hümik ve fulvik asit içeriğinin yüksek olması nedeniyle, gidyanın gübre olarak 

kullanım potansiyeli bulunmaktadır.  

Yapılan bazı çalışmalarda, havzadaki gidya oluşumunun yüksek nem tutma 

özelliğinden dolayı uygulandığı topraklarda nem tutma kapasitesini artırdığı, bileşiminden 

dolayı toprakta gübre etkisi gösterdiği ve ağır metal konsantrasyonlarını azaltarak toprak 

kirliliğinin azaltılmasında da etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Nitekim AEL İşletme 

Müdürlüğünün ağaçlandırma sahalarında da gidya denenmiş ve bitki gelişimini olumlu 

etkilediği görülmüştür. 

Ancak, cari durum itibarı ile kazı çalışmaları sonucunda kömürle birlikte neredeyse 
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aynı miktarda üretilen gidya maddesinin gübre olarak kullanımı giderek artan farkındalığa ve 

doğal ürünlere artan ilgiye bağlı olarak artmakla birlikte hala son derece sınırlı olup, büyük 

oranda kül ve üst örtü malzemesi ile birlikte döküm sahalarına atılmaktadır. 

Gidyanın gübre olarak kullanım potansiyeli ile ilgili olarak bilimsel literatürde pek çok 

çalışma ve yayın bulunsa da, gidyanın ticari bir kullanımının mümkün olup olmayacağı ve 

ticari olarak kullanılabilmesinin hangi şartlara bağlı olabileceğine dair kapsamlı bir çalışma 

tam anlamı ile mevcut değildir. 

Yapılan incelemelerde bu eksikliğin tespit edilmesi neticesinde önceki yıl 

Raporlarında Afşin-Elbistan havzasının bu önemli potansiyelinin ülke ekonomisine 

kazandırılması yönünde öncelikle daha önce konu ile ilgili yapılmış akademik çalışmalar ve 

mesleki yayınların değerlendirilmesi, sahadaki gidya yapılanmasının detaylı bir şekilde etüdü 

ve uzman kişi ve kuruluşlarla birlikte proje geliştirilerek gidyanın gübre ve toprak 

şartlandırıcı gibi tarımsal kullanım potansiyelinin incelenmesi yönünde getirilen öneriler 

sonrasında EÜAŞ tarafından konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu süreç kapsamında EÜAŞ tarafından Ankara Üniversitesi arasında Afşin-Elbistan 

havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde bulunan organik materyallerin havza araştırması ve 

tarımda kullanım olanaklarının belirlenmesi konulu hizmet alım işi protokolü imzalanarak 

çalışmalar başlatılmıştır. 

Çalışma kapsamında yapılan hem laboratuvar hem de sera ve tarla denemelerinde; 

-AEL işletme sahasında önemli miktarlarda bulunan organik materyallerin içerik 

analizlerinin yapılarak gerek tek başlarına organik toprak düzenleyicisi olarak gerekse 

kimyasal gübrelerle farklı oranlarda karıştırılmak suretiyle organomineral gübre olarak 

gerekse de K-humat ve humik asit şeklinde değerlendirilmesinin buğday yetiştiriciliğinde 

önemli olduğu, 

-AEL İşletme sahasında bulunan organik materyallerin farklı uygulama şekillerinin 

(topraktan, yapraktan, toz, sıvı, toprak düzenleyici, organomineral vb) ve doz çalışmalarının 

yapılması Türkiye tarımına katkı sağlayacak potansiyelde olduğu, 

belirlenmiştir. 

Gidyanın tarımda kullanımını belirleyen en önemli bileşenler kireç içeriği ve organik 

madde içeriğidir. 

AEL işletmesi Kışlaköy ocağında incelemesi yapılan gidya tabakaları farklı kireç 

içeriklerine sahip olduğundan, sahadan gidya üretimi yapılırken bu hususa dikkat edilmesi 

gereklidir. Bir başka etken de gidyanın %50 civarındaki nem içeriğidir. Bu husus tüketici için 

nakliye maliyetlerinde artışa neden olduğundan kullanımında bir miktar kısıtlayıcı etki 
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göstermektedir. 

Doğal bir ürün olan gidyanın ilgili standartlar kapsamında ticari bir ürün haline 

getirilerek tarımdaki kullanımının yaygınlaştırılabilmesi durumunda, hem kimyasal gübreler 

nedeniyle tarım sektöründe yaşanan olumsuz çevresel etkiler önlenmiş hem de dışa 

bağımlılıkta azalma sağlanarak milli ekonomiye önemli katkı yapılmış olacaktır. 

Özellikle, yoğun yağış alan ve yüksek eğimi olan Karadeniz bölgesinde yer alan tarım 

arazilerindeki organik ve mineral madde kayıplarının telafi edilebilmesi yönünde gidyanın 

önemli katkısı olacağı değerlendirilmektedir. 

Mevcut durum itibarıyla, Afşin-Elbistan A termik santrali ve bu santrale kömür 

sağlayan Kışlaköy kömür sahası 01.12.2018 tarihi itibarıyla ilgili firmaya (Afşin Elbistan 

Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) devredilmiştir. İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin “Diğer 

Maden veya Endüstriyel Hammaddelerin Satışı” başlıklı 6.3’üncü maddesi kapsamında 

EÜAŞ ile firma arasında 19.03.2019 tarihinde “Kömür Üstü Organik Materyalin (Gidya) 

Satışına Dair Portokol” imzalanmıştır. Protokolde 2019 yılı için gidyanın satış fiyatı KDV 

hariç 20 TL/ton olarak belirtilmiş ve satılan her ton başına EÜAŞ’ın 17 TL/ton ve firmanın 3 

TL/ton pay alacağı hususları yer almaktadır. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine EÜAŞ tarafından yaptırılan araştırma 

çalışmaları Kışlaköy ocağı kapsamında yapıldığından lokasyon belirleme ve tabaka eşleştirme 

çalışmalarının havzanın diğer bölümlerinde de yapılması gerekli görülmektedir. 

Diğer yandan, linyit kömüründen ayrı bir ürün olarak satışı yapılan gidya ile ilgili 

maden ruhsat hukuku kapsamındaki durumun da ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Afşin-Elbistan havzasındaki gübre olarak kullanım potansiyeli olan gidya 

rezervlerinin yayılımının ve miktarının belirlenmesi ve bunların maden ruhsat hukuku 

kapsamındaki durumun değerlendirilmesi, gidyanın ilgili standartlar kapsamında ticari bir 

ürün haline getirilerek tarım sektöründeki kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için Tarım ve 

Orman Bakanlığı ve diğer ilgili uzman kuruluşlarla işbirliği olanaklarının araştırılması ve 

havzanın belli sektörlerinin özel sektöre devrinin gerçekleşmesi durumunda yapılacak devir 

sözleşmelerinde gidya ile ilgili çalışmaların sekteye uğramaması için gerekli düzenlemelere 

yer verilmesi,  gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine EÜAŞ tarafından yaptırılan araştırma 

çalışmalarında tarımda gübre olarak kullanım potansiyeli olduğu belirlenen Afşin-Elbistan 

havzasındaki gidya rezervlerinin milli ekonomiye kazandırılabilmesini teminen; 
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-Gidyanın ilgili standartlar kapsamında ticari bir ürün haline getirilerek tarım 

sektöründeki kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer 

ilgili uzman kuruluşlarla işbirliği olanaklarının araştırılması, 

- Tarımda gübre olarak kullanımı mümkün olabilecek gidya rezervlerinin Afşin-

Elbistan havzasındaki yayılımının ve miktarının belirlenmesi ve bunların maden ruhsat 

hukuku kapsamındaki durumunun değerlendirilmesi,  

- Afşin-Elbistan havzasının belli sektörlerinin özel sektöre devrinin gerçekleşmesi 

durumunda yapılacak devir sözleşmelerinde gidya ile ilgili çalışmaların sekteye uğramaması 

için gerekli düzenlemelere yer verilmesi, 

önerilir. 

BULGU 8.2.2: Afşin-Elbistan-B Termik Santraline Kömür Nakil Faaliyetlerinin 

Verimli ve Etkin Sürdürülememesi 

2005 yılında çalışmaya başlayan ve kurulu gücü (4x360) 1.440 MW olan Afşin-

Elbistan-B santralinin kömür ihtiyacının havzanın Çöllolar sektöründe açılacak ocaktan 

sağlanması planlanmıştır. 

Normal olarak, Afşin-Elbistan-B santrali devreye alınmadan makul bir süre önce 

Çöllolar ocağında gerekli hazırlıkların tamamlanarak kömür üretimine geçilmesi 

gerekmektedir. 

Ancak, Çöllolar kömür ocağının işletmesi için; 

-1. ihale 20.07.1998 tarihinde yurt içi olarak yapılmıştır. Bu ihale, 30.04.1999 

tarihinde uluslararası ihaleye çıkmak amacıyla iptal edilmiş, 

 -2. ihale, 30.01.2000 tarihinde uluslararası ihale olarak yapılmıştır. Bu ihale de, 

ihaleye katılan 4 firmadan 3’ünün opsiyonunu uzatmayarak ihaleden çekilmesi ve diğer 

firmanın eksikliklerini gidermek için fiyat müzakeresi istemesi nedenleriyle 13.11.2001 

tarihinde iptal edilmiş, 

-3. ihale 10.06.2002 tarihinde uluslararası ihale olarak yapılmış, ancak bu ihale de 

Afşin-Elbistan-A santralinde rehabilitasyon yapılacak olması, Afşin-Elbistan havzası için 

master plan hazırlanması ve ABD-Irak savaşı nedeniyle riskin artması sonucu yabancı 

firmaların ihaleye ilgi göstermemeleri gibi nedenlerle, 08.08.2003 tarihinde iptal edilmiş, 
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-4. ihaleye 31.07.2006 tarihinde çıkılmış ve ihaleyi kazanan firma ile 02.04.2007 

tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

Sözleşmeye göre firma, 3 yıl yatırımdan sonra 25 yıl işletme olmak üzere, yıllık 17,25 

milyon ton, toplamda ise 431,25 milyon ton kömür üretecektir. 

Çöllolar sahasında yüklenici tarafından 2009 yılı Ağustos ayında kömür üretimine 

başlanabilmiştir. 

Bilahare, Afşin-Elbistan- B santral kömür stok sahasının, her türlü masraf ve 

sorumluluğu ile gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini alarak işletilmesi için yüklenici ile 

“Kömür Stok Sahası İşletme Protokolü” imzalanmış ve 03.08.2009 tarihinde santral kömür 

stok sahasının yükleniciye devri yapılmıştır. 

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.    

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 8 yıllık süreye rağmen henüz 

kömür üretimine başlanamadığından havzada üretilebilen ve santrale sevki yapılabilen kömür 

miktarı yönünden yaşanan darboğaz devam etmektedir. 

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. 
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Diğer 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 işletmesi 01.12.2018 

tarihi itibarıyla ilgili firmaya 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 sağlanmasını gerekliliği de gündeme gelmiştir.  

Bilahare, 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”  ilave edilmiş ve bu kapsamda EÜAŞ’a üretim tesisi 

işletme hakkı devredilen sermeye şirketlerine tahsis edilen sahalardan kömür alım yetkisi 

tanınmıştır. 

Bu süreç sonrasında İmtiyaz sahibi Afşin Elbistan Elektik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile 

EÜAŞ arasında 28.03.2019 tarihinden başlamak üzere 2019-2021 sürecini kapsayan 2 yıllık 

ve 1.000 kcal/kg baz kalori değerinde 10,5 (+%15) milyon ton/yıl kömür alımını içeren 

sözleşme imzalanmıştır. 

Ancak, her halükarda, Çöllolar ocağında daha fazla gecikmeye meydan verilmeden 

kömür üretimine geçilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir. 

Kışlaköy İşletmesinde yapılan uzun vadeli üretim planlamalarında kömür kalorisinin 

1.000-1.050 kcal/kg arasında değiştiği görülmektedir. 

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 
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kalırken, ana yakıt miktarının artırılması için ilave bant yapımı ve kamyonla taşıma gibi  

tedbirler de gündeme gelmiştir. 

C bantları olarak isimlendirilen bantlar, 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 Park 

Teknik A.Ş.’ye satılan 164 metre uzunluktaki C6A-B bantlarından oluşmaktadır. 

C bantları EÜAŞ tarafından 2003 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 30 milyon Avro bedelle 

sipariş edilmiştir. Yapımcı firmanın taahhütlerine göre 19,4 milyon ton/yıl ve normal işletme 

koşullarına göre 16,8 milyon ton/yıl kömür taşınabileceği ifade edilmiştir. 

Ancak, aradan geçen zaman süresince zaten geçici bir süre ile işletilmesi planlanan ve 

zaman zaman da atıl kalan bu bantlarda yeterli bakım yapılmadığından, şut ayarlarında 

eksiklikler, bant gerdirme sistemlerindeki yetersizlikler, tambur kaplamalarındaki 

eksikliklerden kaynaklanan kaymalar, sıyırıcı ve silgilerde eksiklikler, otomasyon sisteminde 

eksiklikler meydana gelmiştir.  Bu eksiklikler, işletme güçlüklerine, duruşlara ve dolayısıyla 

da taşıma kapasitesinin düşmesine neden olduğundan, Afşin-Elbistan-B santralinde daha 

verimli ve sürekli bir enerji üretiminin sağlanabilmesi için C bantlarıdaki anılan ekipman 

eksikliklerinin ve bakım ihtiyaçlarının gecikmelere meydan verilmeden giderilmesi gerekli 

görülmektedir. 

Çöllolar kömür işletmesi sözleşmesi özel teknik şartnamesi 8.3 maddesinde “Termik 

Santral Kömür Stok Sahasına kadar getirecek olan kömür; max 500 metre uzunluğunda, 

max.20 metre yükseklikte,1.800 mm. genişlikte ve aralarındaki mesafe 3.800 mm. olan 2 adet 

bant konveyör tesis yapılarak santral kömür stok sahası TS1 kulesinden stok sahasına 

beslenecektir.” denilmektedir. Buna göre Çöllolar sözleşmesinde yüklenici firmanın kömür 

teslim yeri TS1 kulesi olup, kuleye kömür besleyen bant konveyörlerin tesisi işi yüklenici 

firmanın yükümlülüğündedir. Ancak; söz konusu bant konveyörler Çöllolar Kömür Sahasının 

İşletilmesi ihalesinin gecikmesi nedeniyle, Afşin-Elbistan-B santrali tesisi sırasında, santralin 

kömür ihtiyacının AEL İşletmesinden sağlanması amacıyla, EÜAŞ tarafından yaptırılmış ve 

2004 yılında beri çalışmaktadır. Bu nedenlerle, Çöllolar Sözleşmesi Yüklenicisinin 

sözleşmede belirtilen bant konveyörleri tesis edebilmesi için EÜAŞ’a ait mevcut bant 

konveyörlerin demontajı gündeme gelmiştir. 

Yüklenici firma ise; EÜAŞ’a ait mevcut bant konveyörleri (C6A ve C6B)  rayiç bedel 
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karşılığında satın almak istediğini belirtmiştir. Söz konusu bant konveyörlerin satışa esas 

rayiç bedellerinin, belirlenmesi için oluşturulan komisyonca, rayiç bedel 1.529.078 Avro 

olarak belirlenmiş olup, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 17.06.2009 tarih ve 21-155 sayılı kararı 

ile Çöllolar Kömür İşletmesinin devreye girmesiyle atıl hale gelecek olan ihtiyaç fazlası 

durumundaki her biri yaklaşık 170 metre aks uzunluğundaki C6A ve C6B nolu bant 

konveyörlerin bir bütün olarak satışının yapılmasına karar verilmiştir. 

Ancak, son durum itibarıyla yüklenicinin mülkiyetinde olan C6A ve C6B nolu bant 

konveyörlerin EÜAŞ tarafından kömür naklinde kullanılması neticesinde bantların sahibi olan 

yükleniciye kullanım bedeli ödenmesi gerekli hale gelmiştir. 

C bantlarıyla normal işletme koşullarına göre 16,8 milyon ton/yıl kömür taşınabileceği 

beklenmesine rağmen yukarıda anılan eksiklikler neticesinde bu miktarın taşınamayabileceği 

öngörüldüğünden, öncelikli olarak 16.01.2018 tarihinde 1 milyon ton kömürün 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 (100 gün süreli) hizmet alım ihalesi ve 

06.02.2018 tarihinde de açık ihale usulüyle 3 milyon ton kömürün yukarıda anılan aynı 

şekilde taşınarak Afşin-Elbistan-B stok sahasında belirlenen yere depolanması işi için (10 ay 

süreli)  hizmet alım ihalesi yapılması gündeme gelmiştir. 

Nitekim, 2011-2017 yılları arasındaki süreçte C bantları ile taşınan kömür miktarları 

incelendiğinde yıllık olarak en fazla 2011 yılında 11 milyon ton kömür taşınabildiği 

görülmüştür. 2018 yılında ise C bantlarıyla 12,5 milyon ton ve kamyonla da 2,5 milyon ton 

olmak üzere toplam 15 milyon ton kömür Afşin-Elbistan B santraline taşınmıştır. 

C bantlarında meydana gen arızalar ve bunların neden olduğu duruşlar ile ilgili 

kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerde; bantların duruşunda en fazla etkenin %29,9 ile 

mekanik arızalar, %28,5 ile Park Teknik 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. 

Ayrıca C bantları güzergahında yaşayan veya faaliyet gösteren 3. şahıslar tarafından 

da bu bantlardaki acil durdurma halatları çeşitli nedenlerle çekilerek bantlar durdurulmaktadır. 

Bantların yüklü bir halde durması halinde tekrar yol verilmesi son derece sakıncalı bir durum 
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olduğundan yetkisiz ve/veya görevli olmayan şahıslar tarafından bantların durdurulmasının 

önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması da gerekli görülmektedir. 

Halihazırda C bantlarının işletmeciliği yüklenici firma olan TEMSAN aracılığıyla 

yapılmaktadır. Ancak, bant işletmeciliğinde aksamalara meydan verilmemesi için yüklenici 

faaliyetlerinin daha yakından takip edilmesi ve stok sahası yüklenicisi Park Teknik A.Ş. 

firmasına 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 daha sürekli 

yapılabilmesini teminen; Kışlaköy sahasından Afşin-Elbistan B santraline kömür taşımada 

kullanılan C bantlarının duruşlarında en fazla paya sahip olan mekanik arızalar, Park Teknik 

A.Ş. firması kaynaklı duruşlar, bant hasarları ve temizlik kaynaklı duruşları azaltacak ve C  

bantları güzergahına yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin  girişine engel olacak tedbirlerin 

alınması önerilir. 

BULGU 8.2.3: Afşin-Elbistan-B Termik Santralinde Enerji Üretim Kayıplarının 

Yüksek Olması 

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, 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 termik santrallerde 2018 yılında oluşan A ve B 

grubu enerji kayıpları ve bunların aynı yıl yapılan brüt enerji üretimlerine oranlarıyla ilgili 

toplu bilgilere yer verilmiştir. 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 2018 yılında santral enerji üretim 

kayıplarının aynı yıldaki brüt enerji üretimine oranları en fazla katı yakıtlı santraller bazında 

Afşin-Elbistan-B santralinde ve doğal gaz ve sıvı yakıtlı santraller bazında İstanbul DGKÇ-A 

santralinde meydana gelmiştir.  

2018 yılında, Afşin-Elbistan-B santralinde A grubu enerji üretim kayıplarında en 

büyük pay (%44,4) tamir-bakımdan devre dışı ve (%38,3) planlı devre dışı olma nedeniyle 

oluşan kayıplara aittir. Aynı dönemde santralin B grubu kayıplarındaki en büyük pay (%47,8) 

yakıt miktarı ve (%35,3) yakıt kalitesi ile ilgili oluşan kayıplara aittir. Diğer yandan santralin 

B grubu kayıpları içerisinde %15,8 paya sahip olan kül-cüruf sisteminden kaynaklanan enerji 

üretim kayıpları da dikkat çekicidir. 

Afşin-Elbistan-B santralindeki 2018 yılı arıza kayıtları üzerinde yapılan 

incelemelerde; değirmen arızaları, elektriksel arızalar (generatör, şalt), kazan boru patlakları, 

ocak basıncı arızası, ID fan arızaları, sinyalizasyon (haberleşme) arızaları, kazan altı 

paletlerinden 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.  

Santraller
A Grubu kayıp 

(kWh) 

B Grubu kayıp 

(kWh)

A+B Grubu 

kayıplar     

(kWh)

2018 Brüt üretim 

(kWh)

A Grubu 

kayıpların brüt 

üretime oranı 

(%)

B Grubu 

kayıpların brüt 

üretime oranı     

(%)

A+B Grubu 

kayıpların brüt 

üretime oranı     

(%)

AFŞİN-B 2.517.234.000 4.414.141.000 6.931.375.000 5.683.025.000 44,3 77,7 122,0

18 MART ÇAN 247.980.000 106.133.000 354.113.000 2.449.087.000 10,1 4,3 14,5

Katı Yakıtlı Santraller toplam 2.765.214.000 4.520.274.000 7.285.488.000 8.132.112.000 34,0 55,6 89,6

İSTANBUL DGKÇS - A 3.762.203.350 6.298.550.680 10.060.754.030 1.773.342.970 212,2 355,2 567,3

İSTANBUL DGKÇS - B 1.444.841.413 1.612.236.062 3.057.077.475 4.093.959.000 35,3 39,4 74,7

BURSA DGKÇS 3.291.200.000 3.452.614.000 6.743.814.000 5.800.506.000 56,7 59,5 116,3

DİLOVASI-OVA 421.951.198 679.220.002 1.101.171.200 551.561.000 76,5 123,1 199,6

Doğal Gaz ve Sıvı yakıtlı Santraller 8.920.195.961 12.042.620.744 20.962.816.705 12.219.368.970 73,0 98,6 171,6

GENEL TOPLAM 11.685.409.961 16.562.894.744 28.248.304.705 20.351.480.970 57,4 81,4 138,8
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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 seviyesindedir. 

 2018 yılı için 4’er saatlik zaman aralıklarında Afşin-Elbistan-B santraline sevk edilen 

kömürlerin alt ısıl değerleri ile ilgili yapılan incelemede, bunun en düşük 499 kcal/kg değeri 

ile en yüksek 1.398 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 2017 yılında sevk edilen kömürler için 

de oluşmuştur. Bu durum santrale sevk edilen kalite dalgalanmalarının azaltılamadığına işaret 

etmektedir. 

EÜAŞ tarafından AEL İşletme personelinin kömür harmanlama becerisinin 

geliştirilmesi, Afşin-Elbistan-B santraline sevk edilen kömürlerin analiz değerlerinin sevkiyat 

öncesinden makul bir zaman önce santralin stok sahasının işletimini yürüten yükleniciye 

iletilmesi ve stok sahasındaki kömür harmanlama işlemlerinin bu değerler esas alınarak 

eşgüdüm içerisinde yapılması yönünde çalışmalar sürdürülse de bu çalışmaların etkili bir 

sonuç vermediği kömür analizlerinin incelenmesinden görülmektedir. 

Diğer yandan Afşin-Elbistan B termik santralinde 2017 yılında 3.486,7 GWh brüt 

enerji üretimi yapılmış iken 2018 yılında 5.683 GWh enerji üretimi yapılmıştır. 

Artan enerji üretiminden kaynaklanan kömür talebinin karşılanabilmesi için C 

bantlarıyla Kışlaköy sahasından yapılan kömür taşımacılığının yanı sıra kamyon ile kömür 
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taşınması gerekli hale gelmiş olup, 2018 yılında C bantlarıyla 12,4 milyon ton ve kamyonla 

da 2,5 milyon ton olmak üzere santrale toplam 14,9 milyon ton kömür nakli yapılmıştır. 

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 da özellikle devir sürecinde kömür 

tedarik faaliyetlerini daha zorlu bir hale getirmiştir. 

Afşin-Elbistan-A ve B santrallerinde 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 kullanımı gündeme gelmiş olup, 

2017.D.00.0500 proje numaralı Afşin-Elbistan-A ve B Santrallerine Doğalgaz Temini projesi 

EÜAŞ 2017 yılı yatırım programına ilave edilmiştir. Proje EÜAŞ 2018 yılı yatırım 

programında 70 milyon TL bedelle yer almaktadır. 

Proje kapsamında RMS-A ve RMS-B istasyonlarının yapımı tamamlanmış olup, 

Afşin-Elbistan-B termik santraline ait kazan ve yardımcı tesisatta yapılacak dönüşüm işleriyle 

ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda EÜAŞ ile TEMSAN arasında Afşin-

Elbistan-B santrali yardımcı yakıt sistemlerinin doğal gaza dönüşümü için 33,5 milyon TL 

bedel ve 180 takvim gün süreli sözleşme imzalanmıştır. 

Ayrıca 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 rehabilitasyonu ve kazan optimizasyonunu kapsayan bir projenin uygulanmaya 

konması yönünde çalışmalar da devam etmektedir. 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 proje tutarıyla yer almaktadır. 

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 
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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 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 stok (park) sahasına alınmadan önce 

kazan değirmeni besleme boyutuna indirilerek, bilahare harmanlanması ve bu kömürün kazan 

değirmenlerine beslenmesi kömürün kalite dalgalanmasını en alt düzeye indirecektir.  

Bu kapsamda uygulamaya konulması planlanan Afşin-Elbistan-B santralinin değişen 

kömür özelliklerine göre kazan şartlarının iyileştirilmesine yönelik proje kapsamında santralin 

kömür kırıcılarının kömür stok sahası girişine alınması yönünde değerlendirmelerin de 

yapılması gerekli görülmektedir. 

2018 yılında Afşin-Elbistan-B santralinde santral içi (A grubu) enerji üretim 

kayıplarında en büyük paya sahip tamir-bakımdan devre dışı (%44,4) ile planlı devre dışı 

olma (%38,3) ve santral dışı (B grubu) kayıplarında en büyük paya sahip yakıt miktarı 

(%47,8) ve yakıt kalitesi (%35,3) ile kül-cüruf sisteminden (%15,8) kaynaklanan enerji üretim 

kayıplarının önlenebilmesini teminen, santraldeki bakım çalışmalarının daha titizlikle 
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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, park 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 bir 

an önce tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, 

önerilir. 

BULGU 8.2.4: EÜAŞ İş Yerlerinde Oluşan İş Kazalarında En Yüksek Paya 

Sahip Kişisel Hatalar ve Yetersizliklerden Kaynaklanan Kazaların Azaltılamaması 

30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 

güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemektir. 
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Kanun, 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 2018 yılı iş kazası istatistiklerine göre; kurum personeline ait toplam iş 

kazası sayısı 60’tır. Bunlardan 52 adedi termik santraller ve AEL İşletmesinde ve 8 adedi hidrolik 

santrallerde meydana gelmiştir. 

EÜAŞ bünyesinde 2015-2018 yıllarını kapsayan son 4 yıllık süreçte personel sayısında 

sürekli bir azalma görülürken iş kazaları sayısında artış görülmektedir. 

2018 yılında EÜAŞ bünyesinde meydana gelen iş kazalarının %78,3’ü kişisel hatalar ve 

yetersizlikler nedeniyle meydana gelmiş olup, bu oran 2017 yılında %68,1’dir. 

Bu kazalar nedeniyle oluşan ortalama iş günü kayıpları incelendiğinde 0-10 gün arasında 

kayba neden olan kazaların toplamdaki payının 2018 yılında %91,6 ve 2017 yılında %91,5 olduğu 

görülmüştür. 

EÜAŞ bünyesinde İş sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitilen eleman sayılarında her geçen 

yıl artışlar sağlanmasına rağmen, kaza sayılarının ve iş günü kayıplarının azaltılamaması ve oluşan 

kazaların %78,3 oranında kişisel hatalar ve yetersizlikler nedeniyle olması, personele iş güvenliği 

ile ilgili verilen eğitimin tam anlamıyla çalışma ortamına yansıtılamadığına işaret etmektedir. 

Doğrudan ve dolaylı maliyetler dikkate alınarak yapılan hesaplamada 2018 yılında oluşan iş 

kazaları neticesinde EÜAŞ 5,7 milyon TL kayba uğramıştır. 

Bu nedenle, 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, ilgili personelin iş güvenliğiyle ilgili eğitim 

ve farkındalık düzeyinin artırılması ile verilen eğitimin tam anlamıyla çalışma ortamına 

yansıtılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.     
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Öneri: 

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, ilgili personelin iş güvenliği ilgili 

eğitim ve farkındalık düzeyinin artırılması ile verilen eğitimin tam anlamıyla çalışma 

ortamına yansıtılmasına yönelik tedbirlerin alınması önerilir.   

BULGU 8.2.5: EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü 

Bünyesinde Sürdürülen Sargı Tamir ve İmalat Faaliyetlerinin Kurumsal Bir Bilgi ve 

Eğitim Altyapısı Oluşturulacak Şekilde Yeniden Yapılandırılmaması 

EÜAŞ 2018 yılı Yatırım Programında 2018.D.00.0330 numaralı Sargı İmalat Atölyesi 

Kurulması Projesi 35 milyon TL proje bedeli ve 25,6 milyon TL yılı ödeneğiyle yer almış 

ancak proje kapsamında herhangi bir yatırım gerçekleştirilememiştir. 

2019 yılında Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğünde yerinde yapılan 

incelemelerde personel yanında kurumsal ve teknik altyapı sorunlarının devam ettiği 

görülmüştür. 

Bu nedenle 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 geliştirilerek enerji sektörüne daha fazla katkı 

verecek şekilde yeni bir yapılandırma kapsamında sürdürülmesi yönünde gerekli tedbirlerin 

bir an önce uygulamaya alınması gerekmektedir. 

Öneri: 

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 geliştirilerek enerji sektörüne daha fazla katkı verecek şekilde 

sürdürülmesini sağlayıcı tedbirlerin bir an önce uygulamaya konulması önerilir. 

. 

BULGU 8.2.6: İstanbul Ambarlı Doğal Gaz Kombine Çevrim (DGKÇ)-A 

Santralinin Üretim Verimliliğinin Düşük Olması 

1988-1991 yılları arasında işletmeye alınan İstanbul Ambarlı DGKÇ-A santrali, 28 

yıldan daha fazla bir zamandır işletmededir. Her birinin kurulu gücü 139 MW olan 6 adet gaz 

türbini ve her biri 172 MW olan 3 adet buhar türbini olmak üzere santralin toplam kurulu 
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gücü 1.350 MW’tır. 

Ancak, aradan geçen 28 yılın üzerindeki işletme süresinin neticesinde santralin 2018 

yılı fiili verimi %45,9 mertebesine gerilemiş olup, bu verim değeri aynı yıl itibarıyla İstanbul 

Ambarlı DGKÇ-B santralinde %54,9 seviyesinde, Bursa DGKÇ’de %53,4 ve Dilovası 

DGKÇ’de %49,1 seviyesindedir. 

Doğal gaz ile çalıştırılan santral verimlerinin %62’ler seviyesine yükseldiği dikkate 

alındığında, İstanbul Ambarlı DGKÇ-A santralinin fiili verim değerlerinin hem güncel verim 

değerlerinin hem de EÜAŞ portföyündeki diğer doğal gazlı santrallerin hayli gerisinde kaldığı 

görülmektedir. 

Özellikle kış mevsiminde doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar ve santralin olduğu 

Trakya bölgesinde artan enerji talebinin karşılanabilmesi için ikincil yakıt olarak motorin 

kullanımı gerekli olabilmektedir. Ancak bu durum, santral teçhizatının olması gerekenden 

daha fazla yıpranmasına ve verim kayıplarına neden olmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda EÜAŞ bünyesindeki termik santrallerde 2018 yılında oluşan A 

(santral içi nedenler) ve B (santral dışı nedenler) grubu enerji kayıpları ve bunların aynı yıl 

yapılan brüt enerji üretimlerine oranlarıyla ilgili toplu bilgilere yer verilmiştir. 

 

2018 yılında EÜAŞ bünyesindeki doğal gaz ve sıvı yakıtlı santraller bazında, en 

yüksek enerji üretim kayıp oranı İstanbul Ambarlı DGKÇ-A santralinde meydana gelmiştir.  

2018 yılında santral kaynaklı (A grubu) ve santral dışı kaynaklı (B grubu) toplam 

enerji üretim kayıplarının aynı yıldaki brüt enerji üretimine oranı %567,3 mertebesindedir. 

Santral kaynaklı (A grubu) enerji üretim kayıplarının brüt üretime oranı %212,2 mertebesinde 

iken santral dışı kaynaklı (B grubu) enerji üretim kayıplarının brüt üretime oranı ise %355,2 

mertebesindedir. Bu oranlar EÜAŞ portföyündeki diğer gaz yakıtlı santrallerin hayli 

üzerindedir. 

Santraller
A Grubu kayıp 

(kWh) 

B Grubu kayıp 

(kWh)

A+B Grubu 

kayıplar     

(kWh)

2018 Brüt üretim 

(kWh)

A Grubu 

kayıpların brüt 

üretime oranı 

(%)

B Grubu 

kayıpların brüt 

üretime oranı     

(%)

A+B Grubu 

kayıpların brüt 

üretime oranı     

(%)

AFŞİN-B 2.517.234.000 4.414.141.000 6.931.375.000 5.683.025.000 44,3 77,7 122,0

18 MART ÇAN 247.980.000 106.133.000 354.113.000 2.449.087.000 10,1 4,3 14,5

Katı Yakıtlı Santraller toplam 2.765.214.000 4.520.274.000 7.285.488.000 8.132.112.000 34,0 55,6 89,6

İSTANBUL DGKÇS - A 3.762.203.350 6.298.550.680 10.060.754.030 1.773.342.970 212,2 355,2 567,3

İSTANBUL DGKÇS - B 1.444.841.413 1.612.236.062 3.057.077.475 4.093.959.000 35,3 39,4 74,7

BURSA DGKÇS 3.291.200.000 3.452.614.000 6.743.814.000 5.800.506.000 56,7 59,5 116,3

DİLOVASI-OVA 421.951.198 679.220.002 1.101.171.200 551.561.000 76,5 123,1 199,6

Doğal Gaz ve Sıvı yakıtlı Santraller 8.920.195.961 12.042.620.744 20.962.816.705 12.219.368.970 73,0 98,6 171,6

GENEL TOPLAM 11.685.409.961 16.562.894.744 28.248.304.705 20.351.480.970 57,4 81,4 138,8



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 145 
 

Planlı devre ve tamir bakımdan devre dışı olma nedeniyle oluşan kayıpların brüt 

üretime olan oranının yüksekliği (%212,2), santral teçhizatının geçen zaman içerisinde bakım 

ihtiyacının artmasından kaynaklanmaktadır. 

İstanbul DGKÇ-A santralinde B grubu kayıplarındaki en büyük pay yük tevzi merkezi 

talebi (%84,8) ve atmosferik şartlar (%15,6) ile ilgili oluşan kayıplara aittir. 

Yük tevzi merkezi talebi nedeniyle oluşan enerji üretim kayıpları ise santrale sistem 

işletmecisi olan TEİAŞ tarafından 0-5 saat aralığında verilen kısa süreli yük alma ve atma 

talimatlarının sıklığından kaynaklanmaktadır. 

Atmosferik şartlar ile ilgili kayıplar ise, santral soğutma suyunun alındığı bölgede 

yapılan Ambarlı limanının yapımı esnasında inşa edilen dalga kıranın bölgedeki akıntı 

rejimini değiştirmesi ve buna bağlı olarak deniz tabanında mil birikmesi, Marmara denizinde 

kirliliğinin artması ve lodos gibi olumsuz hava şartları nedenleriyle santrale su alımını 

engelleyen materyallerin birikmesi ve bu materyallerin sıklıkla temizlenememesi durumunda 

santral ünitelerinde yeterli soğutma yapılamaması nedeniyle meydana gelmekte olup, üretim 

verimliliğini düşüren önemli etkenlerdendir. 

Aynı bölgede konumlanmış bulunan İstanbul DGKÇ-A ve İstanbul DGKÇ-B 

santrallerinde 2018 yılında atmosferik şartlardan kaynaklanan enerji üretim kayıplarının aynı 

dönemde bu santrallerin ürettiği brüt elektrik enerjisine oranları incelendiğinde konu hakkında 

daha net bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

İstanbul DGKÇ-A santralinde 2018 yılında atmosferik şartlardan kaynaklanan enerji 

üretim kayıplarının aynı dönemde üretilen brüt enerji tutarına olan oranı %55,4 iken, 

yenilenen ve denizin daha açığında konumlanmış soğutma sistemi olan İstanbul DGKÇ-B 

santralinde bu kayıp oranı %8,1 mertebesindedir. 

İstanbul’da karayolu taşımacılığının deniz yoluna kaydırılması amacı ile İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ambarlı Ro-Ro Terminali ve Bağlantı Yolları Projesi” 

geliştirilmiş ve EÜAŞ’ın kullanımında bulunan bölgedeki bazı parsellerin İstanbul 

Belediyesine veya Belediye’nin belirleyeceği iştiraklerine veya üçüncü kişilere kullandırılarak 

anılan projenin hayata geçirilmesi amacı ile EÜAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı arasında 2010 yılında imzalanan bila tarihli protokol kapsamında İstanbul DGKÇ-

A santralinin su alma yapılarının deniz içinde açığa doğru uzatılması ile ilgili çalışmalar 

devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla santralde oluşan soğutma kaynaklı 

enerji üretim kayıpları önemli ölçüde azalacaktır. 
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Yukarıda anılan anlaşma kapsamında İstanbul DGKÇ-A santralinin su alma 

yapılarının deniz içinde açığa doğru uzatılması ile ilgili çalışmaların İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı tarafından yapılması öngörüldüğünden, EÜAŞ kendi olanaklarıyla bu işi 

yapmamaktadır. 

Ancak, yapılan incelemelerde, santral su soğutma hatlarının denizde yeterli 

soğutmanın yapılabileceği, derinliğin ve akıntının daha fazla olacağı açığa doğru bir alana 

alınmasıyla ilgili inşaat çalışmalarında beklenen ilerlemenin sağlanamadığı ve buna bağlı 

olarak santral kondense suyunun soğutulmasında yaşanan eksikliğe bağlı olarak enerji üretim 

kayıplarının artarak devam ettiği görülmüştür. 

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla santral verimliliğinde bir miktar artış sağlanması 

mümkün olacaktır. 

Bölgedeki yoğun enerji talebi de dikkate alındığında, mevcut İstanbul Ambarlı 

DGKÇ-A santralinin güncel seviyelerin altında kalan türbin ve kazan verim değerlerinin 

artırılmasına yönelik alternatiflerin teknik ve ekonomik yönlerden değerlendirilmesi 

gerekliliği bulunmaktadır. 

Buna ilaveten, mevcut hali ile yüksek enerji üretim kayıplarına neden olan deniz 

içerisindeki santral soğutma suyu hatlarının daha verimli bir soğutma sağlanabilmesine 

yönelik olarak denizin daha açığına alınmasıyla ilgili yapılan çalışmaların bir an önce 

tamamlanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması gerekli görülmektedir. 

  

Öneri: 

İstanbul Ambarlı DGKÇ-A termik santrali ile ilgili olarak, 

- Santralin güncel seviyelerin altında kalan fiili verim değerlerinin artırılması ve buna 

bağlı olarak yüksek enerji üretim kayıplarının azaltılmasını teminen, teknik ve ekonomik 

değerlendirme yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, 

- Mevcut hali ile yüksek enerji üretim kayıplarına neden olan deniz içerisindeki santral 

soğutma suyu hatlarının, daha verimli bir soğutma sağlanabilmesine yönelik olarak denizin 

açığına alınmasıyla ilgili yapılan çalışmaların bir an önce tamamlanması için ilgili merciler 

nezdinde girişimlerde bulunulması, 

önerilir.  
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BULGU 8.2.7: Çayırhan Maden Etüt Tesis Müdürlüğü Uhdesinde Yürütülen 

Çayırhan Linyit Havzası Teknik Etütleri Projesinin Sona Ermesi 

Ankara-Çayırhan’da yerleşik bulunan Çayırhan Maden Etüt Tesis Müdürlüğü, bölgede 

bulunan toplam 620 MW kurulu güçteki termik santrallere kömür besleyen 1. Sahadaki 

yüklenici faaliyetleri yanında EÜAŞ yatırım programında 2015.B.00.0025 numara ile yer alan 

Çayırhan linyit Havzası Teknik Etütleri projesi kapsamında yürütülen işlerin de takibini 

yapmış ve oluşan Müdürlük harcamaları da yatırım proje maliyetine ilave edilerek 

muhasebeleştirilmiştir. 

2018 yılı sonu itibarıyla Çayırhan linyit Havzası Teknik Etütleri projesi tamamlanmış 

olup 2019 yılı EÜAŞ yatırım programında Çayırhan ile ilgili ana proje yer almamaktadır. 

2019 yılı itibarıyla Çayırhan linyit Havzası Teknik Etütleri projesinin 

sonlandırılmasıyla, Çayırhan Maden Etüt Tesis Müdürlüğünün isminde yer alan “Tesis” 

ifadesinin kaldırılarak, Müdürlük harcamalarının da işletme bütçesinden karşılanması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

2019 yılı itibarıyla Çayırhan linyit Havzası Teknik Etütleri projesi sonlandırıldığından, 

Çayırhan Maden Etüt Tesis Müdürlüğünün isminde yer alan “Tesis” ifadesinin kaldırılarak, 

Müdürlük harcamalarının da işletme bütçesinden karşılanması önerilir. 

BULGU 8.2.8: EÜAŞ İle YSE Yapı San. Tic. A.Ş. Arasında Kangal Kömür 

Sahasından Kömür Üretimi ve Kangal Termik Santraline Teslimi İşine Yönelik 

Sözleşmenin Tasfiyesi Sonucunda Yüklenici Firmanın Eksik Yaptığı İşler Nedeniyle 

Oluşan EÜAŞ Alacaklarının Tahsil Edilmemesi 

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 ihalede 7 adet teklif alınmış ve 

08.02.2013 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesi çerçevesinde en yüksek teklif, 985 

milyon ABD Doları bedelle Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş-Siyahkalem Mühendislik 

İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu tarafından verilmiştir. 

Bilahare, anılan 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 
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Kangal Termik Santralinin varlık satışı, maden sahalarının ise işletme hakkı verilmesi 

yöntemi ile özelleştirilmesi ile ilgili işlemler tamamlanmıştır. 

Ancak, havzada önceki yıllarda yüklenici olarak çalışan YSE Yapı San. Tic. A.Ş. ve 

YSE Yapı San. Tic. A.Ş.-Çelikler Taahhüt A.Ş. ortaklığı ile EÜAŞ arasında süren ve dava 

süreci devam eden ihtilaflar bulunmakta olup, bunlara özetle aşağıda yer verilmektedir. 

EÜAŞ ile YSE Yapı San. Tic. A.Ş. 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 YSE Yapı San. Tic. A.Ş.  firması 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. 

Bilahare, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 17.06.2013 tarih ve 17-167 sayılı kararı ile YSE 

Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 
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Genel Müdürlüğünün 04.07.2013 tarih ve 70 sayılı oluru ile tasfiye komisyonu 

oluşturulmuştur. 

Bu süreçte 2012-2016 yılları arasında hazırlanan tüm EÜAŞ Sayıştay Raporlarında; 

Kangal kömür 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, hususlarına yer verilmiş ve zaman 

içerisinde oluşan süreç irdelenerek gerekli önerilere Raporlarda yer verilmiştir. 

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 YSE Yapı San. Tic. A.Ş.  firması 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 Firmadan tahsil edilmesine ve bu hususlarda gerekli 

işlemlerin Genel Müdürlük tarafından ikmaline karar verilmiştir. 

Bu kararın gereklerinin yerine getirilmesini teminen, Yüklenici firmanın mevcut 
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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 

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 YSE Yapı Tic. A.Ş. firmasınca 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 bilahare 31.05.2019’a kadar uzatılmıştır.  

Diğer yandan, yukarıda anılan işten farklı olarak YSE Yapı San-Çelikler Taahhüt İnş. 

San. A.Ş. ortaklığı tarafından, EÜAŞ ile imzaladıkları Kangal sahasından santral ihtiyacı 

kömürün üretimine yönelik 14.03.2011 tarihinde imzaladıkları bir 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. 
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Gelinen son durum itibarıyla, EÜAŞ’ın yüklenici YSE Yapı Tic. A.Ş. firmasından 

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 

dava da açılmamış olup, sadece 500 bin TL tutarındaki yüklenici firma teminat mektubunun 

tarih açısından temditleri yapılmış ancak tutar olarak güncellenmemiştir. 

Hukuken EÜAŞ alacaklarının yüklenici firmadan tahsili için, Yüklenicinin açtığı 

davaların sonuçlanmasını beklemek yerine, zaman aşımı hususunu da dikkate alarak ayrı dava 

kapsamında bu alacakların tahsilini sağlamanın daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

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 gerekmektedir. 

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 8.2.9: Keban ve Karakaya HES’lerde Yapımı Planlanan Verim Artırıcı 

Rehabilitasyon Projelerinin Uygulamaya Geçirilmesinde Gecikmeler Olması 

Fırat nehri üzerinde kurulu ve toplam 8 üniteden oluşan Keban Hidroelektrik 

Santralinin 1-4. üniteleri her biri 157,5 MW kurulu güçte olmak üzere 1974 yılında devreye 

alınmış olup, Keban I olarak adlandırılmakta ve 5-8. üniteleri ise her biri 175 MW kurulu 

güçte olmak üzere 1983 tarihinde devreye alınmış olup, Keban II olarak adlandırılmaktadır. 

Keban HES’in toplam kurulu gücü 1.330 MW’tır. 

Santralin devreye alınmasından sonra geçen 45 yılda hem yapısal hem de yıpranma ve 
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eskime kaynaklı sorunlar oluşmuş ve bunların giderilebilmesi için rehabilitasyon projesi 

hazırlanmıştır. 

Keban HES'in 8 Ünitesinin Rehabilitasyonu işinin ihalesi ilki 24.07.2007 tarihinde 

olmak üzere ihale 6 kez ihale edilmiş ancak sürecine önceki yıllar Sayıştay Denetim 

raporlarında kapsamlı olarak değinildiği üzere hepsi de iptal edilmiştir. 

Keban HES Rehabilitasyon projesi kapsamında 2007 yılından beri sürdürülen 

çalışmaların uygulama aşamasına geçirilememesinden dolayı her yıl enerji fiyatlarına, santral 

su seviyesine ve çalışma durumuna göre değişen 15-20 milyon TL tutarında enerji 

üretilebilecek su, santral ünitelerinin çalışmadığı zamanlarda ayar kanatlarından sızarak 

kaybedilmektedir. Bu hesaplamalara projenin uygulanması ile elde edilmesi planlanan verim 

artışlarından sağlanması beklenen faydadan yoksun kalmanın maliyeti ise dahil edilmemiştir. 

Gelinen durum itibarıyla EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 29.05.2017 tarih ve E.1330 

sayılı oluruyla, projenin bir kısmını oluşturan Keban-1’in 4 ünitesinin stator nüve ve 

sargılarının değiştirilmesi, rotor bakımı ve her bir ünitedeki altı (6) adet soğutucunun 

değiştirilmesi ile Keban-2’nin 4 ünitesinin stator sargılarının değiştirilmesi ve rotor bakımıyla 

ilgili işlerin Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü tarafından yapılması ve bu işler 

için gerekli ödeneğin 2017 yatırım programı içerisinde yer alan 2006.D.01.0050 numaralı 

Keban HES’te Etüd, Müşavirlik Hizmetleri ve Rehabilitasyon İşleri (DAP) projesinden 

karşılanması uygun bulunmuştur. 

Bilahare EÜAŞ Yönetim Kurulunun 26.09.2017 tarih ve 42-202 sayılı kararıyla, 

TÜBİTAK-MAM tarafından “Keban HES 8 Ünite Türbin Rehabilitasyonu” işi için EÜAŞ’a 

vermiş olduğu, KDV hariç 25,2 milyon Avro teklifin kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Sahada yapılan çalışmalar ve iş akış süreçleriyle ilgili yapılan incelemelerde bazı 

gecikme ve aksamaların oluştuğu görülmüştür.  

Keban HES gibi Karakaya HES de Fırat Nehri üzerine kurulmuş olup, 1989 yılında 

tüm üniteleri devreye alınan santralde her biri 300 MW gücünde olan 6 ünite ve toplamda 

1.800 MW kurulu güce sahiptir. 

Santralin devreye alınmasından sonra arada geçen 30 yıllık süreçte santralde önemli 

verim kayıpları ve işletmecilik problemleri oluştuğundan, kapsamlı rehabilitasyonların 

yapılması gündeme gelmiştir. 

Ancak, tıpkı Keban HES rehabilitasyon sürecinde de olduğu gibi Karakaya HES 
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rehabilitasyon projesinin uygulamaya geçirilmesi için 18.06.2013, 10.09.2013, 02.10.2014 ve 

16.12.2014 tarihlerinde yapılan 4 ihale de iptal edilmiş olup, bu sürece önceki yıl Sayıştay 

Denetim Raporlarında detaylı bir şekilde değinilmiştir. 

Karakaya HES rehabilitasyon projesinde gelinen durum itibarıyla 04.08.2017 tarihinde 

EÜAŞ ile TEMSAN arasında, 19,9 milyon Avro bedelle ve 2.625 takvim günü sürede yapımı 

konulu sözleşme imzalanmış olup, iş test ve tasarım aşamasındadır. 

Bu nedenle, su sızıntıları ile oluşan enerji kayıplarının önlenmesi ve su kaynaklarının 

daha verimli değerlendirilmesi suretiyle milli ekonomiye daha fazla katkı sağlanması için, 

uygulamaya geçirilmesinde önemli gecikmeler yaşanan Keban ve Karakaya HES 

Rehabilitasyon Projelerinin bir an önce tamamlanması önem taşımaktadır. 

Öneri: 

Su sızıntıları ile oluşan enerji kayıplarının önlenmesi ve su kaynaklarının daha verimli 

değerlendirilmesi suretiyle milli ekonomiye daha fazla katkı sağlanabilmesi için, uygulamaya 

geçirilmesinde önemli gecikmeler yaşanan Keban ve Karakaya HES Rehabilitasyon 

Projelerinin bir an önce tamamlanması yönünde gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

BULGU 8.2.10: Muhafazaya Tabi Bazı Kıymetlerin Nazım Hesaplara 

Kaydedilmemesi 

Teşebbüsün teslim eldığı  bazı protokol ve sözleşmelerdeki kıymetleri nazım hesaplara 

kaydetmediği tespit edilmiştir. 

26.12.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğinde Muhasebenin Temel Kavramları konusunda düzenleme yapılmış 

ve “Tam Açıklama Kavramı” tarif edilmiştir. Buna göre; 

 “Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve 

kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır 

olmasını ifade eder. 

Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında mali tablo 

kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi 

muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir.” 

Mali tabloların bu tablolardaki bilgilere gereksinim duyan ve bunlardan  yararlanacak 

kişi veya kuruluşların  bu tablolardan azami bilgiyi çıkartabilmeleri şeklinde düzenlenmesi 
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gerekmektedir. Mali tablolarda yer alan bilgilerin geçmiş olaylara ait bilgilerin yanında 

gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi gerekmektedir. Mali tabloların 

bütünlüğü içinde sunulamayan bilgiler  Tam Açıklama Kavramı çerçevesinde sadece Nazım 

Hesaplara kaydedilebilmektedir. Nazım  Hesaplar; bir  işletmenin  leh ve aleyhine hak ve 

yükümlülük doğuracak işlemlerini, kendi zilyetliği altındaki kıymetleri ve muhasebe disiplini 

altında izlemek istediği bilgileri kaydettiği hesaplardır. Bu hesaplara yapılan kayıtlar hatıra 

niteliğindedir. Gelecek dönem bilançosunda yer alacak varlıklar nazım hesaba kaydedilmesi 

halinde bilanço dipnotlarında gösterilir. 

 Teşebbüs muhtelif tarihlerde muhafazaya tabi kıymet ihtiva eden sözleşmeler ve 

protokoller imzalamış ve teslim almıştır. Örnek olması için Teşebbüsün taraf olduğu bazı 

sözleşmelerde yer alan ilgili maddeler incelenmiş ve detayı aşağıda açıklanmıştır. Bahse konu 

sözleşmelerin muhasebe kayıtlarına alınması ve muhafazası hakkında Teşebbüs tarafından 

yürürlüğe konulan “Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teminat Mektupları ve Sözleşme 

Orijinallerinin Kıymetli Evrak Kasası ve Odasında Muhafaza Yönergesi” nde  de düzenleme 

yer almaktadır. Yönergenin 8 inci maddesi muhasebe birimlerince teslim alınan orijinal 

nüshalarının nazım hesaplara kaydedilmesi ve saklanması, 10 uncu maddesi ise nazım 

hesaplardaki kayıtların terkini için gerekli mahsup işleminin yapılmasını düzenlemektedir. 

Örnek olarak seçilen bir işlemde, Teşebbüs tarafından 13.03.2015 tarihinde 

düzenlenen protokol ile mülkiyetinde bulunan bir taşınmaz ve üzerinde bulunan tesisleri 25 

yıl süre ve 120.000 USD+ KDV bedelle bir şirkete kiraya verilmiştir. Taşınmazın 25 yıllık 

kiralama bedeli takdir edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmeyle takdir edilen kıymet, 

gelecek dönem bilançosu aktifine alınacağından, kıymetli evrakın, teslim alındıktan sonra 

muhafaza altına alınması, nazım hesaplara kaydedilmesi ve dönem sonunda bilanço 

dipnotunda gösterilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
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                                    Muhafazaya Tabi Kıymetler 

Sözleşme konusu Sözleşme süresi(yıl) Sözleşme bedeli(yıllık) Sözleşme tarafı 

Kiralama 5 21.000,00 TL+KDV TURKCELL İletişim 

Hizmetleri A.Ş. 

Kiralama 5 6.000,00 USD+KDV VODAFONE 

Telekomünikasyon  

A.Ş. 

Kiralama 5 5.500 USD+KDV AVEA 

İletişim Hizmetleri 

A.Ş. 

İntifa hakkı 20 1.500.00,00 TL Bilgi Üniversitesi 

 

Öneri: 

Muhafazaya tabi kıymet hükümleri bulunan bütün protokollerin ayrım gözetmeden 

sözleşme sürelerini tamamlayana kadar muhasebe sistemi içinde tam açıklanabilmesi için 

nazım hesaplara kaydedilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.11: Teşebbüsün Bazı Kira Alacaklarının Tahakkuk ve Tahsilinin 

Yapılmaması 

Teşebbüs ile Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. arasında akdedilen sözleşme ile 

verilen kiralama ve işletme hakkına karşılık, 2018 yılında şirketin borçlu olduğu kira 

bedelinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

15.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve konusu kiracıya sözkonusu tesisi 25 yıl 

süreyle kiralama ve işletme hakkı veren sözleşme ile kiracı şirketin sözleşme süresi içinde her 

yıl Mart ayı sonunda 120.000,00 USD+ KDV kira bedeli ödemesi kararlaştırılmıştır. 2018 yılı 

itibariyle yıl sonunda kira bedeline hak kazanılmasına rağmen, kira bedeli faturası 

düzenlenmediği için kira alacağının tahakkuk etmediği görülmüştür. 

Sözleşmenin ödeme koşullarını düzenleyen 8 inci maddesinde aynen; 

“Kiraya veren tarafından düzenlenecek ilk kira faturası sözleşmenin yürürlüğe girdiği 

tarihin bulunduğu ayın son günü tanzim edilecek ve ödeme 15 (onbeş) gün içerisinde kiraya 

verenin (…..)  hesaplarından birine yapılacaktır.Sonraki yıllara ait kira bedellerine ilişkin 

faturalar da her yıl ilk faturanın tanzim edildiği tarihte düzenlenecektir.Kiracı tüm 

ödemelerini Kiraya verenin bildireceği banka hesap numaralarına yapacaktır. 
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Kiranın zamanında ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununda 

belirtilen faiz oranı gecikme cezası olarak uygulanacaktır. Uygulanan bu cezaya rağmen 

ödeme yapılmaması durumunda Kiraya verenin sözleşmenin feshi maddesini işletme hakkı 

saklıdır.” Denilmektedir. 

Yukarıya alınan sözleşme maddesi hükmünden anlaşılacağı üzere, kiracının ödeme 

yapabilmesi için kiraya veren sıfatını taşıyan teşebbüs yetkili birimlerince kira bedelini 

gösteren fatura tanzim edilmesi ve kiracıya tebliği gerekmektedir. Bu şekilde tahakkuk 

etmeyen bir alacağın tahsil imkan bulunmamakta, asıl alacağa bağlı güncelleme tutarı, ceza ve 

fesih gibi feri haklar hesaplananamaktadır. 

2018 yılı için sözkonusu kira alacağı 31 Mart 2018 tarihli TCMB döviz kuru 

üzerinden yapılan hesaplamayla yaklaşık 475.200,00 TL olarak bulunmuştur. Bu tutarın 

tahsilinin yapılabilmesini teminen tahakkuku ve kiracıya tebliği, ödenmemesi halinde ise 

gecikme cezası uygulanması gerekmektedir. Yapılan incelemede 2018 yılı için alacağı tespit 

eden herhangi tahakkuk işlemi gerçekleşmediği görülmüştür. 

Teşebbüs kira alacaklarının zamanında tahakkuku, takibi ve tahsili gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

            Kira sözleşmelerindeki mali  hükümlerin  takibinin dikkatle yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.12: İhalelerle İlgili Hazırlıkların Yetersiz Kalması ve Gereksiz İhale 

İptallerine Meydan Verilmesi 

Yatırım kapsamındaki ihaleler dahil kuruluş ihalelerinin incelenmesinden, yapılan 

ihalelerin yaklaşık %20’sinin ihale aşamasında iptal edildiği anlaşılmaktadır. 

İptal edilen 63 ihalenin gerekçeleri incelendiğinde;  

8 adedinin ihaleye teklif veren istekli olmaması, 10 adedinin ihalede geçerli teklif 

olmaması, 28 adedinin tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması, 6 adedinin Teknik 

Şartnamede mevzuata aykırılık bulunması, 4 adedinin özelleştirme çalışmaları, 7 adedinin ise 

diğer nedenlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

İhale hazırlık çalışmaları yapılırken özellikle yaklaşık maliyet ve teknik şartname ile 

ilgili çalışmaların yeteri titizlikle yapılmadığı değerlendirilmektedir. Söz konusu iptaller de bu 

hususu doğrulamaktadır. 

İhale iptalleri, işgücü ve zaman kaybı yanında ihalerle yapılması öngörülen işlerden 
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beklenen faydanın zamanında sağlanamamasına da sebep olmaktadır.Diğer taraftan ihalelerin 

zamanında gerçekleştirilmesi bütçe uygulamaları açısından da önem arzetmektedir.  

İhalelerle ilgili hazırlıkların daha düzenli yapılması sağlanmalı ve gereksiz ihale 

iptallerine meydan verilmemelidir. 

Öneri: 

İhalelerle ilgili hazırlık çalışmalarının titizlikle yapılması suretiyle gereksiz ihale 

iptallerine meydan verilmemesi önerilir.   

BULGU 8.2.13: Genel Müdür Yardımcılarının Atanmasında Mevzuata 

Uyulmaması 

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 üçlü kararnameyle 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.  

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede 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 

Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CumhurBaşkanlığı Kararnamesi” dir. 

3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 1 inci maddede yer aldığı 

şekliyle; “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: 
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“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 aym gün Cumhurbaşkanlığına 

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, 

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 görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Kamu
https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Kamu
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sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde 

veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak. 

(3) Yurtdışı daimi görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak 

atamalar dahil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı 

teşkilatında daimi bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usül ve 

esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usül ve esaslar Cumhurbaşkanınca 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve 

ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz.” 

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. 

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan TBMM Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olan 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 26.04.2018 tarihinde istifa etmesi üzerine 

yerine ETKB’nin 27.04.2018 tarih ve 1004 sayılı “Olur”u ile Genel Müdür Yardımcısı 

vekaleten atanmıştır. 

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri” konulu 2019/8 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi şöyledir: 

“8/671984 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. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri kapsamında kamu 

iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayı 
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ile yapılacak atamalarda beş üyeden dört üye için ilgili bakan, bir üye için Hazine ve Maliye 

bakanı teklifte bulunabilir.” Denilerek atamalara açıklık getirilmiştir. 

 16.05.2018 tarihinde görev süresi dolan bir Yönetim Kurulu Üyesi, 23.06.2018 tarih 

ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile tekrar atanmıştır. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 29.06.2018 tarih ve 27/108 sayılı kararı ile; Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 28.06.2018 tarih ve 20375 sayılı yazılarına istinaden Bakanlık 

Müşaviri EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı’na 657 sayılı kanunun 86 ncı maddesi gereğince 

vekaleten atanmıştır. 

Genel Müdürlüğe vekaleten atanan Genel Müdür Yardımcısı’nıdan boşalan kadroya 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 02.07.2018 tarih ve 28/109 sayılı kararı ile İskenderun Teknik 

Üniversitesi Genel Sekreteri vekaleten atanmıştır. 

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

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile EÜAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 

atama yapılmıştır. 

Bu atama tarihine kadar Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten 

yürüten Genel Müdür Yardımcısı, 31.03.2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 

aday olmak için görevinden istifa etmiştir. Ancak; aday olamaması nedeniyle 20.01.2019 

tarihinde tekrar eski görevine başlamıştır. 

 İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri iken vekaleten EÜAŞ Genel Müdür 

Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanan kişinin kurum dışına atanması nedeniyle boşalan 

kadroya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 02.01.2019 tarih ve 22 sayılı oluru 

gereğince, EÜAŞ Yönetim Kurulunun 07.01.2019 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile; TEMSAN 

Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi,  375 Sayılı KHK’nin Ek:25. Maddesinin 

1.fıkrasına göre EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna vekaleten atanması kabul 

edilmiştir. 

EÜAŞ Yönetim Kurulu’nun 29.06.2018 tarih ve 27/108 sayılı kararı ile; EÜAŞ Genel 

Müdür Yardımcılığı’na vekaleten atanan Bakanlık Müşaviri 2019 yıl başı itibariyle 

görevinden ayrılmıştır. 

22.12.2011 tarihinde EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı 

Kadrosuna atanan ve bu görevi 21.12.2014 tarihine kadar yürüten ve 22.12.2014 tarihinden 

itibaren ise EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Genel Müdür Yardımcısı,  T.C. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı’nın EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü’ne hitaben yazdıkları 08.04.2019 tarih ve 8183 sayılı yazı ile görevinden alınarak 
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EÜAŞ Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmiş, aynı yazı ile bu kadroya EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü’nde Müfettiş kadrosunda görev yapan TETAŞ Eski Genel Müdür Yardımcısı’nın 

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanması “03.04.2019 tarihli ve 673 

sayılı Olur” ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna 2016 yılında da aynı şekilde yapılan 

atama nedeniyle oluşan duruma  2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda ayrıntılı olarak 

değinilerek aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir; 

-Mevzuata göre üçlü kararname ile atanan Genel Müdür Yardımcısı ancak atandığı 

gibi görevden alınabilir. Görevden alınan Genel Müdür Yardımcısı görevine hukuken devam 

ederken; bir başka personelin Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanma 

dayanağı olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin 

şartları” başlıklı 86 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları şöyledir: 

“Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden 

uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden 

veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. 

  Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.” 

  Görüldüğü gibi 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre yapılacak atamalar tek tek 

sayılmıştır. Bunun dışında vekaleten atama Kanuna aykırıdır. Üstelik Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sisteminde sözkonusu atamaların nasıl yapılacağı 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde belirtilmiş olup bu konu ile ayrıntılı bilgilere Denetim Raporunun ilgili 

bölümlerinde yer verilmiştir.  

 Nisan-2019 itibariyle EÜAŞ’ta ikisi vekaleten olmak üzere 4 Genel Müdür 

Yardımcısı görev yapmakta olup 1 Genel Müdür Yardımcısı aynı zamanda Yönetim Kurulu 

üyesidir. Asil Genel Müdür Yardımcısına hiç bir birim bağlı değildir. 

Genel Müdür Yardımcılarının mevzuata göre atanması gerekmektedir. 

Öneri: 

Genel Müdür Yardımcılarının atanması işlemlerinde mevzuat hükümlerine titizlikle 

uyulması önerilir. 

9. SONUÇ 

Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2018 yılı bilançosu ve 1.663.991.396, 54 TL dönem zararı ile 

kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 
Ek 1.1 EÜAŞ  31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÜAŞ 31.12.2018 tarihli Bilançosu (Ek:1.1/a)

AKTİF DETAY (TL) TOPLAM (TL)

I. DÖNEN VARLIKLAR 12.254.122.805,83

A. HAZIR DEĞERLER 9.672.779,00

1- Kasa 56.570,74

3- Bankalar 9.622.584,04

4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) (31.709,48)

5- Diğer Hazır Değerler 25.333,70

B. MENKUL KIYMETLER 150.122.000,00

4- Diğer Menkul Kıymetler 150.122.000,00

C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 6.602.999.538,33

1- Alıcılar 6.595.931.962,48

4- Verilen Depozito ve Teminatlar 7.067.575,85

6- Şüpheli Ticari Alacaklar 230.115.411,57

7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (230.115.411,57)

D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 3.565.368.974,33

4- Personelden Alacaklar 747.399,02

5- Diğer Çeşitli Alacaklar 3.564.621.575,31

7- Şüpheli Diğer Alacaklar 52.711.145,53

8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (52.711.145,53)

E. STOKLAR 575.661.377,81

1- İlk Madde ve Malzeme 536.708.545,67

5- Diğer Stoklar 665.552,02

7- Verilen Sipariş Avansları 38.287.280,12

G. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE 

GELİR TAHAKK

475.377.558,01

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 54.150.638,32

2- Gelir Tahakkukları 421.226.919,69

H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 874.920.578,35

1- Devreden KDV 830.927.197,39

4- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 43.319.959,55

6- Personel Avansları 19.902,27

7- Sayım ve Tesellüm Noksanları 653.519,14
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(Ek:1.1/a)

AKTİF DETAY TO PLAM

II. DURAN VARLIKLAR 13.869.016.468,53

A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 4.896.549,62

5- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.896.549,62

B. DİĞER ALACAKLAR 234.258.993,98

5- Diğer Çeşitli Alacaklar 234.258.993,98

C. MALİ DURAN VARLIKLAR 193.853.239,65

1- Bağlı Menkul Kıymetler 25.024,77

3- İştirakler 277.052.665,90

4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (83.224.451,02)

D. MADDİ DURAN VARLIKLAR 10.431.134.556,72

1- Arazi ve Arsalar 69.278.930,90

2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 6.884.294.741,46

3- Binalar 1.268.087.250,99

4- Tesis, Makine ve Cihazlar 11.662.569.914,04

5- Taşıtlar 48.944.221,87

6- Demirbaşlar 17.437.463,47

7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 261.616.201,00

8- Birikmiş Amortismanlar (-) (10.740.176.351,48)

9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 600.060.828,93

10- Verilen Sipariş Avansları 359.021.355,54

E. MADDİ O LMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.298.151.468,43

1- Haklar 1.326.791.444,03

4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.742.341,46

7- Birikmiş Amortismanlar (40.382.317,06)

F. Ö ZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 2.166.205,50

2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 2.166.205,50

G. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE 

GELİR TAHAKK

130.179.745,78

1- Gelecek Yıllara ait  Giderler 130.179.745,78

H. DİĞER DURAN VARLIKLAR 1.574.375.708,85

7- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 5.899.771.208,32

9- Birikmiş Amortismanlar (-) (4.325.395.499,47)

AKTİF TO PLAMI 26.123.139.274,36
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(Ek:1.1./c)

PASİF (KAYNAKLAR) DETAY TO PLAM

I. KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR
7.327.629.525,09

A. MALİ BO RÇLAR 478.555.670,64

 1- Banka Kredileri 417.000.000,00

 2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit 

ve Faizleri
61.555.670,64

B. TİCARİ BO RÇLAR 5.063.539.816,27

 1- Satıcılar 5.027.530.343,41

 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 14.347.514,83

 5- Diğer T icari Borçlar 21.661.958,03

C. DİĞER KISA VADELİ BO RÇLAR 105.920.606,27

 4- Personele Borçlar 343.193,24

 5- Diğer Çeşitli Borçlar 105.577.413,03

D. ALINAN AVANSLAR 209.927.202,11

 1- Alınan Sipariş Avansları 209.927.202,11

E. Ö DENECEK VERGİ VE DİĞER 

YÜKÜMLÜLÜKLER
66.931.630,63

 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 48.051.961,55

 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 17.360.645,89

 4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.519.023,19

F. BO RÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 2.203.332,36

 5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.203.332,36

G. GELECEK AYLARA AİT 

GELİRLER VE GİDER TAHAKK
1.399.340.138,88

 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.363,12

 2- Gider Tahakkukları 1.399.338.775,76

H. DİĞER KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR
1.211.127,93

 3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 10,67

 4- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 1.211.117,26
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(Ek:1.1/d)

II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.522.828.276,86

A. MALİ BO RÇLAR 85.961.823,95

 5- Diğer Mali Borçlar 85.961.823,95

B. TİCARİ BO RÇLAR 468.725.740,09

 1- Satıcılar 468.544.502,80

 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 181.237,29

E. BO RÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 968.140.712,82

 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 251.260.487,19

 2- Diğer Borç ve Gider Karşılığı 716.880.225,63

III. Ö ZKAYNAKLAR 17.272.681.472,41

A. Ö DENMİŞ SERMAYE 11.879.134.591,33

 1- Sermaye 14.000.000.000,00

 2- Ödenmemiş Sermaye (-) (2.420.805.616,34)

 3- Sermaye Düzeltme Farkı 299.940.207,67

B. SERMAYE YEDEKLERİ 24.681.875,20

 5-Diğer Sermaye Yedekleri 24.681.875,20

C. KAR YEDEKLERİ 5.765.838.596,52

 1- Yasal Yedekler 5.750.700.746,00

 3- Olağanüstü Yedekler 15.137.850,52

D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 3.210.000.744,01

 1- Geçmiş Yıl Karları 3.210.000.744,01

E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (1.942.982.938,11)

 1- Geçmiş Yıl Zararları (1.942.982.938,11)

F. DÖ NEM NET KARI/ZARARI (1.663.991.396,54)

 2- Dönem Net Zararı (-) (1.663.991.396,54)

PASİF TO PLAMI 26.123.139.274,36

Nazım Hesaplar 34.132.550.782,82
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BİLANÇO DİPNOTLARI (2018)                                  (Ek:1.1/e) 

 

                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 60.447.849,65.-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 187.344,15.- TL 

Döviz Cinsi  Kuru   Miktarı    Toplam Tutar 

EURO   5.2905  35.411,42         187.344,15.-TL 

 

Kasa ve Bankalardaki dövizler 31/12/2018 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   

 

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  148.595.846,48.-TL 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti  
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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            6.595.931.962,48.-TL  5.027.530.343,41.-TL 

2- Bağlı Ortaklık                       -                               - 

3- İştirakler                               -         - 

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 333 memur, 2577 sözleşmeli, 3516 kadrolu işçi 

olmak üzere toplam 6.426 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: 26/03/2019 tarih ve 9-43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
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Ek 1.2 EÜAŞ 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ek:1.2/a

TO PLAM (TL)

14.368.477.136,57

(101.545.793,54)

14.266.931.343,03

(18.238.439.826,65)

(3.971.508.483,62)

(346.474.505,22)

(4.317.982.988,84)

5.790.360.744,25

(2.624.195.371,46)

(56.822.629,57)

(1.208.640.245,62)

13.384.337,52

(468.735.488,44)

(1.663.991.396,54)

0,00

(1.663.991.396,54)

DETAY (TL)

EÜAŞ 01.01.2018-31.12.2018 dönemi Gelir Tablosu

A. BRÜT SATIŞLAR

1- Yurtiçi Satışları 14.368.477.136,57

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

1- Satış İadeleri (101.545.793,54)

C. NET SATIŞLAR

D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) (6.243.081.994,70)

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) (11.995.357.831,95)

BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI

E. FAALİYET GİDERLERİ (-)

2- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (6.230.510,79)

3- Genel Yönetim Giderleri (-) (340.243.994,43)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

F. DİĞER FAALİYETLERDEN O LAĞAN GELİR VE KARLAR

3- Faiz Gelirleri 230.522.206,66

5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.857.142,44

7-Kambiyo Karları 145.467.050,82

10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 5.412.514.344,33

G. DİĞER FAALİYETLERDEN O LAĞAN GİDER VE ZARAR

3- Karşılık Giderleri (-) (140.300.275,14)

5- Kambiyo Zararları (-) (103.181.197,03)

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (2.380.713.899,29)

H- FİNANSMAN GİDERLERİ  (-)

1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (295.209,18)

2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (56.527.420,39)

O LAĞAN KAR VEYA ZARAR

I- O LAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar 3.874.852,04

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.509.485,48

J- O LAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (444.395.447,19)

2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (19.657.357,33)

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (4.682.683,92)

DÖ NEM KARI VEYA ZARARI

K- DÖ NEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.

DÖ NEM NET KARI VEYA ZARARI
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GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (2018)                            (Ek:1.2/b) 

 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 789.685.360,17.-TL 

a) Amortisman giderleri 789.685.360,17.-TL 

1) Normal amortisman giderleri 789.685.360,17.-TL 

2) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  

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

2- Dönemin karşılık giderleri .......................................................TL 

3- Dönemin tüm finansman giderleri  56.822.629,57.-TL 

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

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

c) Doğrudan gider yazılanlar 56.822.629,57.-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 :3.874.852,04.- TL’ nin 

                                        11.786,52.-TL’si Geçmiş Yıl Faizi, 

           3.863.065,52.-TL’si Önceki Dönem Gel.ve Karlarına ilişkindir  

 

Önceki döneme ait gider ve zararlar : -19.657.357,33.-TL olup,  

                        -1.985,84.-TL’si Ambar malzemesi zarar kaydı, 

                    -267.364,25.-TL’si Geçmiş yıl faiz gideri,       

                    -101.069,05.-TL’si Vergi resim harç ve fon, 

                 -4.799.800,91.-TL’si Önceki dönem gider ve zararları, 

               -14.391.513,92.-TL’si Geçmiş yıl dava ve icra giderleri, 

                                     -91.748,11.- TL’si Diğer mali borçlar faiz giderleri 

                        -3.875,25.-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 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

 

 
 

 

 

 Nakit Akış Tablosu 2017 2018

Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri (Bin TL) (Bin TL)

A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 3.816.301 2.886.980

B- DÖNEM İÇİ NAKİT  GİRİŞLERİ 5.698.805 17.986.367

I.Satışlardan Elde Edilen Nakit 4.165.999 10.544.950

a) Net Satışlar 5.202.939 14.266.931

b) Ticari Alacaklardaki (Azalış)lar 0 186228

c) Ticari Alacaklardaki (Artış)lar 1.036.940 3.908.209

II.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 439.486 5.790.361

a) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 439.486 5.790.361

b) Nakit Girişi Sağlamayan Olağan Gelir ve Karlar 0 0

c) Geçmiş Yıllar Olağan Gelir ve Karlarından Nakit Girişleri 0 0

III.Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan 

Nakit

12.191 13.384

IV. Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar 0 329.057

a) Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelirler 0 0

b) Gelir Tahakkukları 0 329057

V.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 527 513.640

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 0

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi 0 429570

c) Diğer (Artış)lar 527 84071

VI.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan 

Nakit

43.704 195.703

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 0

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi 0 0

c) Diğer (Artış)lar 43.704 195.703

VII.Sermaye (Artış)larından Sağlanan Nakit 0 0

VIII. Vergi ve Kanuni Yükümlülük Artışlarından Sağlanan Nakit 2.516 38.855

IX.Diğer Nakit Girişlerinden  Sağlanan Nakit 1.034.382 1.218.530

a) Alacak (Azalış)ları 15.350 1.220

b) Mali Duran Varlık (Azalış)ları -21.077 -70.707

c) Maddi Duran Varlık (Azalış)ları 53.389 956.906

d)Maddi Olmayan Duran Varlık (Azalış)ları 0 0

e)Özel Tükenmeye Tabi Varlık (Azalış)ları 0 330893

f) Negatif  Amortisman Ayarlaması 0 0

g) Diğer Aktif  (Azalış)ları 986.720 218

C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 6.628.128 20.713.553

I.Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 4.521.550 13.648.474

a) Satışların Maliyeti 4.725.589 18.238.440

b) Stoklardaki (Artış)lar 54.091 0

c) Ticari Borçlardaki (Azalış)lar 96.588 97.396

d) Ticari Borçlardaki (Artış)lar 354.718 4.654.908

f)Stoklardaki (Azalış)lar 0 32453

II.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 258.998 346.475

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 0 6231

c) Genel Yönetim Giderleri 258.998 340.244

III.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit 

Çıkışları

31.831 2.391.884

a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 32.844 2.624.195

b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar 1.013 232.311

IV. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 42.149 56.823

V. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 576.930 468.735

VI. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 689.960 2.217.042

VII.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 995.446 814.197

b) Mali Duran Varlık (Artış)ları 12.643 74.600

c) Maddi Duran Varlık (Artış)ları 257.215 581.039

d)Maddi Olmayan Duran Varlık (Artış)ları 677.168 158.558

d) Özel Tükenmeye Tabi Varlık (Artış)ları 48.420 0

VIII.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 168.253 23

a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 0 0

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri 28.086 0

c) Diğer Ödemeler 140.167 23

IX.Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 42.991 2.624.206

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 0

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri 20.819 24.400

c) Diğer Ödemeler 22.172 2.599.806

X.Ödenen Vergi ve Benzerleri 445.800 684.772

a) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükler Karşılığı 346.883 -64.347

b) Diğer Vergi ve Kanuni Yükümlülük Ödemeleri 98.917 749.119

XI.Ödenen Temettüler 0 0

XII.Diğer Nakit Çıkışları 234.140 1.895.005

a) Alacak (Artış)ları 6.416 382.419

b) Diğer Aktif  (Artış)ları 227.724 1.512.586

D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 2.886.978 159.794

E- TOPLAM NAKİT DEĞİŞİMİ (B-C) -929.323 -2.727.186
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Ek 1.4 EÜAŞ 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ÖNCEKİ DÖNEM 2017

31 Aralık 2016 Kalanı 11.400.194.383,66 324.622.082,87 4.187.642.925,00 15.137.850,52 2.858.473.590,70 -2.513.942.559,06 2.717.130.318,84 18.989.258.592,53

Kar Dağıtımı

Temettüler

Yedeklere Aktarılan 1.043.631.689,14

Hisse Senedi İhraç Primleri

İştiraklerimizdeki Maddi Duran Varlık

Satış Karı Karşılığında Edinilen

Bedelsiz Hisse Senetleri

Maddi Duran Varlık Satış Karları

YEAŞ, SEAŞ,KEAŞ,Birecik HES Devir

Ödenmiş Sermaye Artışı

Nakten

Yeniden Değerleme Artışlarından Aktarılan

Özel Fonlardan Aktarılan

2017 Yılı Yeniden Değerleme Artışları (Net)

2016 Yılı Karının Mahsubu 1.673.498.629,70

2017 Yılı Dönem Net Karı

CARİ DÖNEM 2017

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

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
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK:2.1 )

ENERJİ SATIŞ  DAİ. BŞK.

BİLGİ İŞLEM

DAİ. BŞK. 

MADEN SAHALARI 
DAİ. BŞK. 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

BÜRO MÜD.

GENEL MÜDÜR

ÖZEL KALEM

MÜD.

GENEL MÜDÜR YRD. GENEL MÜDÜR YRD.GENEL MÜDÜR YRD.

TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İNŞAAT ve 

KAMULAŞTIRMA

DAİ. BŞK.  

HİDROLİK SANT.

DAİ. BŞK. 

İŞ  SAĞLIĞI  GÜVENLİĞİ VE 

ÇEVRE DAİRE BŞK.
SATIN ALMA VE 

MALZEME YÖNETİMİ 

DAİ. BŞK. 

GENEL MÜDÜR YRD.

MALİ İŞLER VE FİNANS 

YÖNETİMİ DAİ. BŞK. 

İNSAN KAYNAKLARI 

DAİ. BŞK.

DOĞALGAZ  

SANTRALLARI DAİRE 

DAİ. BŞK.

İÇ DENETİM DAİ. BŞK.

DESTEK HİZ.

DAİ. BŞK. 

BAKIM YÖNETİMİ DAİ. 

BŞK.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

DAİ. BŞK.

ENTEGRE YÖNETİM 

SİSTEMLERİ VE EĞİTİM 

DAİ. BŞK.

ELEKTRİK PİYASASI 

HİZMETLERİ DAİ. BŞK.

KURUMSAL İLETİŞ İM 

MÜD.

STRATEJİ GELİŞTİRME 

DAİ. BŞK. 

ENERJİ ALIŞ  DAİ. BŞK.

TERMİK SANTRALLAR

DAİ. BŞK.
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Ek 3.1: Öneriler Listesi 

 

Öneri 

Sıra No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 Yüklenici Park Teknik firmasından doğrudan alım yöntemiyle 

sürdürülen Afşin-Elbistan-B santrali kömür stok sahası işletmesi 

hizmet alım işinde,  2018 fiyatlarıyla oluşan 3,76 TL/ton birim fiyat 

ve santral atıklarının taşınması hizmet alım işinde oluşan 5,76 TL/ton 

mertebesindeki birim fiyatın, sahanın mücavirindeki Kışlaköy 

sahasında, yukarıda bahsedilen işlerden daha zor koşullarda yapılan 

dekapaj hizmet alımı işinde oluşan ve 2018 yılı fiyatlarıyla 2,55 

TL/ton birim fiyatın hayli üzerinde olduğu ve özellikle stok sahası 

işletmeciliğinde yüklenici faaliyetlerinden yeterli etkinliğin 

sağlanamadığı, diğer taraftan Afşin Elbistan A Termik Santrali ve 

Kışlaköy kömür sahasının 3096 sayılı Kanun kapsamında devir 

işlemlerinin 01.12.2018 tarihi itibarıyla tamamlanması neticesinde 

Afşin Elbistan A Termik Santrali ve Kışlaköy kömür sahasında 

çalışan çok sayıda nitelikli ve tecrübeli personelin de boşa çıkmış 

olması yanında, Çöllolar sahasından hizmet alımı yolu ile kömür 

üretimine yönelik olarak yüklenici Park Teknik Elektrik Madencilik 

Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EÜAŞ arasında 02.04.2007 

tarihinde imzalanan sözleşmenin 7161 sayılı Kanunun 32 inci 

maddesi çerçevesinde feshedilmesinin gündeme gelmesi hususlarıyla 

da birlikte değerlendirilerek; Afşin-Elbistan-B santralinin kömür stok 

sahası işletilmesi ve Afşin-Elbistan-B santral atıklarının taşınması ve 

kül stok sahasına depolanması hizmet alımı işleriyle ilgili gelinen fiili 

durum kapsamında bu işlerin kurum personeli marifetiyle yapılması 

da dahil olmak üzere oluşturulabilecek alternatiflerin Teşekkül 

menfaatleri kapsamında tekrar değerlendirilmesi önerilir. 

 

81 

2 Çayırhan linyit havzasındaki imtiyaz alanında mevcut durum 93 
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itibarıyla 20 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmesinin süresinin 30.06.2020 

tarihinde sona ereceği dikkate alınarak, İmtiyaz Sözleşmesinden 

sonraki süreçte kömür ve dolayısıyla enerji üretiminde bir darboğaz 

oluşmaması için; 

-Bölgede mevcut 620 MW kurulu güçteki Çayırhan 1-4 

termik santral ünitelerinin kömür ihtiyacının ve dolayısıyla enerji 

üretiminin kesintisiz sağlanmasına yönelik tüm çalışmaların imtiyaz 

sözleşmesi bitiş süreci öncesinde tamamlanması, 

-İhtiyaç duyulacak hazırlıkların kalan süre içerisinde 

tamamlanabilmesini teminen, İmtiyaz Sözleşmesi sonrası dönemde 

uygulanacak işletme modelinin uygulanmasına yönelik tüm 

süreçlerin tamamlanması yönünde gerekli girişimlerde bulunulması, 

-İmtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülen kömür üretim 

faaliyetlerinde saha koşullarına uygun madencilik yöntem ve 

ekipmanı kullanılması, işletmecilik faaliyetlerinin onaylı işletme 

projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması ve rezervin verimli 

ve dengeli şekilde işletilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması, 

önerilir. 

 

3 EÜAŞ'a ait olan arama ruhsatlı linyit sahalarında, MTA’ya 

yaptırılan sondajlardaki birim fiyatların sektör ortalamalarına göre 

yüksekliği dikkate alınarak, yapılacak sondaj çalışmalarında birim 

fiyatların daha makul seviyelere çekilebilmesi için gerekli 

girişimlerde bulunulması önerilir. 

 

99 

4 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. 

 

102 

5 ICC şirketi kadrosunda olup, EÜAŞ bünyesinde hizmetine 

ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilebilmesi için, ilgili KİT 

103 
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Personel Mevzuatı hükümlerinin uygulanması önerilir. 

 

6 EÜAŞ tarafından 2019 yılı içerisinde devir alınacak 

santrallerin işletilmesi için önemli ölçüde eleman ihtiyacı 

oluşacağından, özellikle Afşin-Elbistan Koordinasyon 

Müdürlüklerinde görev yapan personelin, yeni devredilecek 

santrallarda ve personel noksanlığı bulunan birimlerde 

görevlendirilmeleri önerilir. 

 

107 

7 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 susuzlandırma 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 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 387,5 milyon TL tazminat talebiyle dava açtığı ve 

bu sürecin devam ettiği, zaman aşımı gibi nedenlerle hak kaybının 

olabileceği hususları da dikkate alınarak; yüklenicinin sözleşmeden 

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 

112 
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heyelanların oluştuğu tarihten itibaren EÜAŞ’ın uğradığı tüm zarar, 

kayıp ve ilave harcamaların tespitinin yapılarak yüklenici firmadan 

tahsiline ilişkin gerekli işlemlerin yapılması, 

önerilir.  

 

8 EÜAŞ elektrik satış fiyatlarının, elektrik birim maliyetlerine 

göre zarar oluşmayacak şekilde tespit edilmesi önerilir. 

 

115 

9 Mevzuatın tarif ettiği nitelikte ve sayıda iç denetçi ile tarif 

edilen şekilde iç denetim faaliyetinin icra edilmesi önerilir. 

 

117 

10 EÜAŞ’ın zamanında tahsil edemediği enerji alacaklarının  

tahsili için yasal takip yolları da dahil tüm tedbirlerin alınması 

önerilir. 

 

118 

11 703 sayılı KHK ile EÜAŞ’la birleşen TETAŞ’ın görevleri de 

EÜAŞ’a devredilmiş olması nedeniyle, EÜAŞ’ın yeni görev ve 

yetkilerini kapsayan ana statüsünün en kısa sürede yeniden 

düzenlenerek; yeni teşkilat yapısının buna göre belirlenmesi ve Daire 

Başkanlıklarının “Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmelikleri” yeni 

organizasyon şemasına ve yeni görevlere göre tekrar düzenlenmesi 

önerilir. 

 

123 

12 KİK 3(o) istisna maddesi kapsamında verilecek işlerin, işin 

verildiği kamu kuruluşunun imkanları ve ihale mevzuatı da göz 

önünde bulundurularak, titizlikle belirlenmesi önerilir. 

 

124 

13 Keban HES rehabilitasyon işleri projesi kapsamında yüklenici 

Bharat Heavy Electrical Limited firması lehine açılan teyitsiz, 

dönülemez, devredilemez şartlı ithalat akreditifin; sözleşmenin fesih 

edilmesine rağmen akreditif komisyonlarının EÜAŞ tarafından 

ödenmeye devam edilmesi nedeniyle, Bharat Heavy Electrical 

Limited firması ile karşılıklı görüşmeler yaparak sorunun çözüme 

128 
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kavuşturulması önerilir. 

 

 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa Aralığı 

1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine EÜAŞ tarafından 

yaptırılan araştırma çalışmalarında tarımda gübre olarak kullanım 

potansiyeli olduğu belirlenen Afşin-Elbistan havzasındaki gidya 

rezervlerinin milli ekonomiye kazandırılabilmesini teminen; 

-Gidyanın ilgili standartlar kapsamında ticari bir ürün haline 

getirilerek tarım sektöründeki kullanımının yaygınlaştırılabilmesi 

için Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili uzman kuruluşlarla 

işbirliği olanaklarının araştırılması, 

- Tarımda gübre olarak kullanımı mümkün olabilecek gidya 

rezervlerinin Afşin-Elbistan havzasındaki yayılımının ve 

miktarının belirlenmesi ve bunların maden ruhsat hukuku 

kapsamındaki durumunun değerlendirilmesi,  

- Afşin-Elbistan havzasının belli sektörlerinin özel sektöre 

devrinin gerçekleşmesi durumunda yapılacak devir 

sözleşmelerinde gidya ile ilgili çalışmaların sekteye uğramaması 

için gerekli düzenlemelere yer verilmesi, 

önerilir. 

 

     130-131 

2 Afşin-Elbistan B termik santrali kömür tedarik 

faaliyetlerinin daha sürekli yapılabilmesini teminen; Kışlaköy 

sahasından Afşin-Elbistan B santraline kömür taşımada kullanılan 

C bantlarının duruşlarında en fazla paya sahip olan mekanik 

arızalar, Park Teknik A.Ş. firması kaynaklı duruşlar, bant hasarları 

ve temizlik kaynaklı duruşları azaltacak ve C  bantları güzergahına 

yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin  girişine engel olacak 

tedbirlerin alınması önerilir. 

 

136 
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3 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, park 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 bir 

an önce tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, 

önerilir. 

 

141 

4 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, ilgili personelin iş 

güvenliği ilgili eğitim ve farkındalık düzeyinin artırılması ile 

verilen eğitimin tam anlamıyla çalışma ortamına yansıtılmasına 

yönelik tedbirlerin alınması önerilir.   

 

143 

5 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 geliştirilerek enerji sektörüne daha 

fazla katkı verecek şekilde sürdürülmesini sağlayıcı tedbirlerin bir 

143 
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an önce uygulamaya konulması önerilir. 

 

6 İstanbul Ambarlı DGKÇ-A termik santrali ile ilgili olarak, 

- Santralin güncel seviyelerin altında kalan fiili verim 

değerlerinin artırılması ve buna bağlı olarak yüksek enerji üretim 

kayıplarının azaltılmasını teminen, teknik ve ekonomik 

değerlendirme yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, 

- Mevcut hali ile yüksek enerji üretim kayıplarına neden 

olan deniz içerisindeki santral soğutma suyu hatlarının, daha 

verimli bir soğutma sağlanabilmesine yönelik olarak denizin 

açığına alınmasıyla ilgili yapılan çalışmaların bir an önce 

tamamlanması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde 

bulunulması, 

önerilir.  

 

146 

7 2019 yılı itibarıyla Çayırhan linyit Havzası Teknik Etütleri 

projesi sonlandırıldığından, Çayırhan Maden Etüt Tesis 

Müdürlüğünün isminde yer alan “Tesis” ifadesinin kaldırılarak, 

Müdürlük harcamalarının da işletme bütçesinden karşılanması 

önerilir. 

 

147 

8 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. 

 

151 

9 Su sızıntıları ile oluşan enerji kayıplarının önlenmesi ve su 

kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi suretiyle milli 

ekonomiye daha fazla katkı sağlanabilmesi için, uygulamaya 

153 
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geçirilmesinde önemli gecikmeler yaşanan Keban ve Karakaya 

HES Rehabilitasyon Projelerinin bir an önce tamamlanması 

yönünde gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

 

10 Muhafazaya tabi kıymet hükümleri bulunan bütün 

protokollerin ayrım gözetmeden sözleşme sürelerini tamamlayana 

kadar muhasebe sistemi içinde  tam açıklanabilmesi için nazım 

hesaplara kaydedilmesi önerilir. 
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11 Kira sözleşmelerindeki mali hükümlerin  takibinin dikkatle 

yapılması önerilir. 

 

156 

12 İhalelerle ilgili hazırlık çalışmalarının titizlikle yapılması 

suretiyle gereksiz ihale iptallerine meydan verilmemesi önerilir.   
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13 Genel Müdür Yardımcılarının atanması işlemlerinde 

mevzuat hükümlerine titizlikle uyulması önerilir. 
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