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KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen Kuruluşun: 

Unvanı: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) 

Merkezi :Ankara 

İlgili Bakanlık : T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Esas Sermaye:22.000.000.000 TL 

Ödenmiş Sermaye: 18.315.000.000 TL 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar Organındaki Unvanı Adı Soyadı Temsil Ettiği Bakanlık / Kuruluş 

Görevli bulunduğu 

süre  (başlama ve ayrılma 

tarihleri) 

  1- (Yönetim Kurulu 

Başkanı) 

Halil İbrahim 

LEVENTOĞLU TEDAŞ Genel Müdürü 22.04.2016 - Devam Ediyor 

  2- (Yönetim Kurulu Üyesi) Ahmet ERDEM 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

- Müşteşar  10.05.2016  - 14.06.2017 

      (Yönetim Kurulu üyesi) Ahmet ERDEM 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

- Müşteşar  20.09.2017 - Devam Ediyor 

  3- (Yönetim Kurulu Üyesi) Osman İLTER 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - 

Başkan Yrd. 24.06.2016 - 14.08.2017 

      (Yönetim Kurulu üyesi) Osman İLTER 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı - 

Başkan Yrd. 27.09.2017 - Devam Ediyor 

  4- (Yönetim Kurulu Üyesi) Murat TOKAT E.T.K.B. Enerji İşleri Genel Müd. Yrd. 14.04.2016 - 14.05.2017 

      (Yönetim Kurulu üyesi) Murat TOKAT T.E.İ.A.Ş Genel Müdür Yardımcısı (V) 06.09.2017 - Devam Ediyor 

  5-(Yönetim Kurulu Üyesi) Mahmut SÜMEN İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 15.10.2016 - 14.10.2017 

      (Yönetim Kurulu Üyesi) Mahmut YAĞIZ TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı  24.02.2018-Devam Ediyor 

  6-(Yönetim Kurulu Üyesi) Hakan AY 

Maliye Bakanlığı - Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürü 27.12.2016 - 15.12.2017 

      (Yönetim Kurulu Üyesi) Zafer TURUT TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı  31.03.2018-Devam Ediyor 

  7-(Yönetim Kurulu Üyesi) 

Yunus Emre 

KARAOSMANOĞLU 

Milli Savunma Bakanlığı - Müsteşar 

Yrd. 14.10.2016 - 15.03.2017 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), bir kamu iktisadi kuruluşu olan Türkiye 

Elektrik Kurumu’nun (TEK), 233 sayılı KHK çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun 12.8.1993 

tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde Türkiye Elektrik 

Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ile birlikte yeniden teşkilatlandırılarak kurulmuştur. 

25.11.1993 gün ve 93/T-103 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile, 

TEDAŞ’a bağlı 15 dağıtım müessesesi 7 bağlı ortaklığa dönüştürülmüştür. Bu şirketler, 

yönetim kurullarının oluşumuyla birlikte 1995 yılının ikinci yarısından itibaren ülke 

genelindeki elektrik dağıtım faaliyetini 7 bağlı ortaklığı ve 64 dağıtım müessesesi ile 

yürütmüştür. 

19.12.1984 tarih ve 18610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3096 

sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 

Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” ile TEK’in dışındaki yerli ve yabancı sermaye 

şirketlerin de elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapmalarına imkan sağlanmıştır. 

4628 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4694 sayılı Kanun 27.06.2001 tarihinde kabul 

edilerek 11.07.2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun ile “30 

Haziran 2001” ibaresi “31 Ekim 2001” olarak değiştirilmiştir. Anayasa Mahkemesi 13.2.2002 

tarih ve 2002/28 sayılı kararı ile ilgili maddelerdeki tarihin 4694 sayılı kanun ile değiştirildiği 

için bu hükümle ilgili istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına, diğer bölümlerin 

iptaline karar vermiştir. 

            4628 sayılı Kanunun yayımlanmasından sonra özelleştirmeye hız kazandırılması 

ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla hazırlanan “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve 

Özelleştirme Strateji Belgesi” Yüksek Planlama Kurulu’nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır.  

Bu belgede, özelleştirmenin temel ilkeleri ve bir hazırlık çalışma programı ile söz 

konusu özelleştirmelerin 4628 sayılı Kanun uyarınca 4046 sayılı Kanun kapsamında 

yürütüleceği ve elektrik enerjisi sektöründeki özelleştirmelere öncelikle dağıtımdan başlanması 

hususları yer almıştır. 

      Anılan belgede, dağıtım bölgeleriyle ilgili olarak işletme ve çevresel koşullar 

yanında mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreçler dikkate alınarak, Türkiye 

genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması 
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öngörülmüş, ayrıca elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde uyulacak bazı kurallar ile bir eylem 

planı yer almıştır. Buna göre, dağıtımdaki ihale sürecinin 31.03.2005 tarihinden itibaren, 

hazırlıkları tamamlanan bölgelerden başlatılması ve 2006 yılı sonuna kadar tüm dağıtım 

bölgelerinin özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. Bu süre; ÖYK’nın 27.12.2006 

tarih ve 2006/107 sayılı kararı ile 2 yıl uzatılmıştır. 

09.07.2008 gün ve 5784 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmış, 

31.12.2010 olarak belirlenen geçiş dönemi, 31.12.2012 tarihine ötelenmiş, bu süre 31.01.2013 

tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6408 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3 üncü maddesi ile 

31.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.  

Söz konusu eylem planı çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih 

ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ’ın tamamı özelleştirme 

kapsam ve programına alınmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 11.06.2004 tarihinde onaylanan ve 01.07.2004 

tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan TEDAŞ Ana statüsünde Kuruluşun amacı; 

“03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanununa uygun olarak elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış 

hizmeti faaliyetlerini “karlılık ve verimlilik” ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve sosyal 

gereklere uygun biçimde yürütmektir” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, son fıkranın 

devamında, “Şirket yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, 

bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve müesseseleri eliyle yapar ve/veya üçüncü şahıslar 

aracılığı ile yerine getirir” hususuna da yer verilmiştir. 

Ayrıca, mevcut bağlı ortaklıkların 4046 sayılı Kanuna göre yeniden düzenlenen ana 

sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 13.08.2004 tarihinde onaylanmış ve 

böylece söz konusu ortaklıklar bağlı anonim şirketler haline getirilmişlerdir. 

Yıllar itibarıyla TEDAŞ’ın bağlı dağıtım şirketlerinin sayısı özelleştirmeler nedeniyle 

azalmış ve Genel Müdürlüğün işlem hacmi giderek daralmıştır.  2013/Eylül ay sonu itibarıyla 

tüm dağıtım şirketleri özelleştirilerek alıcılarına devredilmiştir. 

 Bu nedenle; süre içerisinde Genel Müdürlükte bulunan bazı birimler birleştirilmiş, bazı 

birimler kaldırılmıştır. Bunun yanında TEDAŞ’a özelleştirmelerden sonra Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının yazıları ve Bütçe Kanunları ile yeni görevler verilmiştir. 

Yeniden düzenlenen TEDAŞ Ana Sözleşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 4 

 

03.05.2011 tarihinde onaylanmış, “Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 3 üncü 

maddesine bazı maddeler ilaveler yapılarak 13.05.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde, sermaye ile ilgili husus da 10.04.2014 tarihli Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 23.09.2014 tarih ve 61602339-802 sayılı Olurları 

ile; TEDAŞ’ın 13.350.000.000 TL olan sermayesi, 6113 sayılı Kanun kapsamında TEDAŞ 

tarafından üstlenilen ve 31.08.2014 tarihi itibariyle 6.248 milyon TL olan borçlarının 

ödenebilmesi amacıyla, Şirket sermayesinin 22.000.000.000 TL’ye çıkarılması 

kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine TEDAŞ Ana Sözleşmesi’nin Sermaye başlıklı 6 ncı 

maddesi değiştirilmiş olup; ana sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 

30.09.2014 tarih ve 8664 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 2015 yıl sonu itibarıyla 22 milyar 

TL tutarındaki nominal sermayenin, 18.315 milyon TL’si ödenmiş olup 3.685 milyon TL’si 

ödenmemiştir. 

Yeniden revize edilerek düzenlenen Şirket Ana sözleşmesi Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı’nın 02.12.2016 tarih ve 859 sayılı oluru ile uygun görülmüş ve 19.12.2016 tarih ve 

9222 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

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

Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir. 

6446 sayılı Kanun’un amacı Kanun’un birinci maddesinde; elektriğin yeterli, kaliteli, 

sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, 

rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren mali açıdan güçlü, istikrarlı 

ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme 

ve denetlemenin yapılmasının sağlanmasıdır. 

Kanun’un 4 üncü maddesinde; elektrik piyasası faaliyetleri; üretim, iletim, dağıtım, 

toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyeti olarak belirlenmiştir. 

Dağıtım faaliyeti Kanun’un 9 uncu maddesinde; dağıtım şirketinin lisansında belirtilen 

bölgede; sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi olarak 

tanımlanmıştır. 

Kanun’un 10 uncu maddesinde toptan ve perakende satış faaliyetleri, üretim şirketleri 

ile tedarik lisansı kapsamında kamu ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından, herhangi bir 

bölge sınırlaması olmaksızın, serbest tüketicilere toptan veya perakende satış faaliyetlerinde 
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bulunabileceği belirtilmiştir. 

Kanun’un 10 uncu maddesinde, 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 kurulması ve faaliyet 

göstermesi öngörülmüştür.  

Kanun’un “Denetim ve Yaptırımlar” başlıklı Üçüncü Bölümünün, “Denetim” başlıklı 

15 inci maddesinde dağıtım şirketlerinin denetimi konusunda; “Bu kanun kapsamında 

tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık, 

elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve 

kuruluşları ile yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık 

tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim raporları kuruma bildirilir. Denetim 

raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. 

Kanun’un  “Özelleştirme” başlıklı 18 inci maddesinde TEDAŞ’la ilgili olarak;   1 inci 

fıkrada “Bakanlık; TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 

işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı’na bildirir. Özelleştirme işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür.” 

2’nci fıkrada, “TEDAŞ’ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan 

işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım 

bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı 

devir sözleşmesi düzenlenebilir” denilmektedir. 

Kanun’un “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddesinde TEDAŞ’la ilgili olarak; 

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, 

lisansa tabi faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin 

kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve gerekirse kamu yararı kararı 

verileceği, bu durumda gerekli kamulaştırma işlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda 

belirtilen esaslar dâhilinde dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ 

tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile ilgili diğer giderler 

ve kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan lisans 

sahibi tüzel kişi tarafından ödenecektir. 

Kanunun “vergi düzenlemeleri” başlıklı geçici 3 üncü maddesinde dağıtım şirketleri ile 

ilgili olarak özetle; 31.12.2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi 
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bölünme işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden müstesna 

tutulmuştur. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılacak işlemler 6102 sayılı TTK’nun ilgili 

hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Kanun’un “Genel aydınlatma” başlıklı geçici 6’ncı maddesinde özetle; 31.12.2015 

tarihine kadar genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleştirilen aydınlatma 

giderlerinin Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin 

genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacağı belirtilmiş ve 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 14.12.2015 tarih ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 

Kararın 3 üncü maddesiyle bu süre 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile 

özelleştirme kapsam ve programından çıkarılan Teşekkülün yeniden düzenlenen Ana Statüsü 

14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları; "Devletin genel ekonomisine ve politikasına 

uygun olarak verilen görev ve/veya yetkiler kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin 

faaliyetlerinin, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde kontrolünü, denetimini, 

proje onay ve tesis kabulünü, kamulaştırma işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, 

gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde 

ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek 

veya işletme hakkını devretmek" olarak belirtilmiştir. 

11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” un; geçici 2 nci 

maddesinin (2) nci fıkrasında TEDAŞ ve Özel sektöre devredilen dağıtım şirketlerinin 

tüketimden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.  

Belirtilen düzenlemeye istinaden toplam 1.320 milyon TL borç yapılandırılmıştır.  

6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş; TEDAŞ alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul 

ve esasların da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle 

TEDAŞ tarafından belirleneceği ifade edilmiş, Kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin 

detaylar “6824 Sayılı Kanunun 2 Maddesine İstinaden, Elektrik Dağıtım/Perakende Satış 

Şirketlerinden Devir Alınan Elektrik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
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Uygulama Usul ve Esasları”nda açıklanmıştır. 

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 

sayılı Kanun’un 121 maddesi ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6828 sayılı Kanun’a eklenen 

geçici madde 1 ile; (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme 

işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan, 

yapılandırılmamış olan alacaklar ile bu Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında yapılandırıldığı halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihlal edilmiş 

olan alacakların asılları ile bu alacaklara bağlı fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle 

hesaplanacak tutarın ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere yirmi dört ayda yirmi 

dört eşit taksitte ödeneceği ve bu süre içerisinde ödenen taksitlere herhangi bir zam ve faiz 

hesaplanmayacağı belirtilerek düzenlemenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafından belirlemeyeceği ifade 

edilmiştir. 

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde 2017 yılsonu itibariyle İHDS çerçevesinde 

TEDAŞ' devredilen alacaklardan 17.844 abone üzerindeki 397.409.978 TL tarımsal sulama, 

2.280 abone üzerindeki 368.986.075 TL Belediye, 4.980 abone üzerindeki 15.868.498 TL diğer 

abone grubu ve 381 abone üzerindeki 578.274 TL resmi daire olmak üzere toplam 25.485 abone 

üzerindeki 782.842.825 TL anapara tutarlı alacak yapılandırılmıştır.  

 2017 yılsonu itibariyle İHDS çerçevesinde TEDAŞ’a devredilen elektrik tüketiminden 

kaynaklanan ve yapılandırılamayan anapara alacakları; tarımsal sulamadan 44.968 abone 

üzerinde 1.597.193.035 TL, belediyelerden 3.428 abone üzerinde 393.798.857 TL, diğer abone 

gruplarından 35.586 abone üzerinde 9.180.207 TL ve resmi dairelerden de 5.926 abone 

üzerinde 96.936.547 TL olmak üzere toplam 2.081.423.332 TL tutarındadır. 

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yapılandırılan 782.842.825 TL anapara tutarlı 

alacak ile yapılandırılamayan 2.081.423.332 TL tutarındaki anapara alacak olmak üzere, 2017 

yılsonu itibariyle özelleştirme aşamasında İHDS çerçevesinde TEDAŞ’a devredilen elektrik 

tüketiminden kaynaklanan alacaklar toplamı (183.266.157 TL tutarındaki 2005/8928 sayılı 

BKK gereği Belediye uzlaşma alacakları hariç) 2.864.266.157 TL tutarındadır. 
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1.3 Teşkilat 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanmış Ana Statüye göre Teşekkülün 

organizasyon yapısı, personel istihdamı, ücret ve sosyal haklarının Teşekkül Yönetim 

Kurulunca kararlaştırılacağı belirtilmiştir.  

 Belirtilen Ana Statüde Teşekkülün amacı; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa 

uygun olarak, elektrik dağıtım şirketlerinin, hizmet kalıtesi çerçevesinde kontrolunü, 

denetimini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtımı, 

parakende satış faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari ekonomik ve sosyal 

gerekleri uygun biçimde yönetmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme hakkını 

devretmek olarak belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 24.06.2016 tarih ve 12/209 sayılı kararı ile; Teşekkül Organizasyon 

şemasında yer alan Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 

hariç olmak üzere, Genel Müdürlük birimlerinin kurulması, gerektiğinde isimlerinin  

değiştirilmesi veya kaldırılması, bu kadro ve pozisyonların iptali, ihdası ve değiştirilmesi 

hususlarında Genel Müdürlük makamına yetki verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 19.09.2016 tarih ve 17-301 sayılı kararı ile;  

1-Asaleten, vekâleten ve görevlendirme yoluyla görev yapan Genel Müdür, Genel 

Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları haricinde 01.09.2016 tarihi itibariyle 30 hizmet yılından 

gün almış I ve II sayılı cetvele tabi 293 adet memur statüsündeki personelin, istihdam fazlası 

olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi hususundaki gerekli işlemlerin Genel 

Müdürlük Makamınca ikmal edilmesine, 

2-01.09.2016 tarihi itibariyle 30 hizmet yılından gün almış 4857 sayılı İş Kanununa tabi 

18 işçi statüsündeki personelin iş akdinin feshi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda 

Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınmasına, 

3-Yeniden yapılanmanın ikinci aşaması olarak, belirlenen 331 personelin dışında kalan 

personel dikkate alınarak, yeni organizasyon çerçevesinde belirlenen birimlere görev 

tanımlarına uygun gerekli görevlendirmelerin Genel Müdürlük Makamınca yapılması sonucu 

organizasyon dışında kalan birimlerin kapatılarak personellerinin de istihdam fazlası personel 

olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi hususunda Genel Müdürlük makamının 

yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 
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Genel kurul ve denetçiler: Teşekkül'ün 31.12.2016 tarihli bilanço ve gelir tablosu  

TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun 08.05.2017 tarih ve 10/247 sayılı kararıyla kabul edilmiş; 

Özelleştirime İdaresi Başkanlığının 21.08.2017 tarih ve 194 sayılı kararı ile de " 2016 yılında 

görev yapan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket hakkında Sayıştay, diğer denetleme 

kurumları ve teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış ya da 

açılacak dava ve soruşturma sonuçları ile yapılan işlemlere ilişkin oluşan veya oluşacak zararla 

ilgili her türlü cezai, mali ve hukiki sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla ibra edilmesine" karar 

verilmiştir 

2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu da Yönetim Kurulunun 19.04.2018 tarih ve 9-

179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak özelleştirme kapsam ve programında oldugu süreye  

(01.01.2017-25.04.2017) ait işlemler için ibra işlemine ilişkin gerekli yazışmanın yapılmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Karar organı:19.12.2016 tarih ve 9222 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan 

Ana Statüye, göre Şirket Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmakta ve üyeler kendi aralarından 

başkan ve başkan vekilini seçmekte olup, yönetim kuruluna seçilecek temsilciler de genel 

kurulca belirlenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri iki yıl süre ile görev yapmakta ve görevi biten 

üye yeniden seçilebilmektedir. 

Yönetim kurulunun, Şirket’in işleri gerektikçe ve her halde en az ayda bir defa 

toplanacağı, toplantının Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önerisi ile 

gerçekleşeceği, toplantının üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanacağı ve kararların hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınacağı belirtilmiştir. 

Maliye Bakanlığının 21.04.2016 tarih ve 51 sayılı olurları ile Genel Müdür kadrosuna 

ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama yapılmıştır.  

Yönetim Kurulunun 28.10.2016 tarih ve 20/352 sayılı kararı ile, 14.10.2017 tarihine 

kadar görev yapmak üzere 1 yönetim kurulu üyesi atamasına Bakanlık makamının 13.10.2016 

tarih ve 169 sayılı olurları ile uygun görülmüştür. Bakanlık makamının 14.10.2016 tarih ve 171 

sayılı olurları ile 14.10.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere 1 yönetim kurulu üyesi, 

27.12.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere Bakanlık makamının 27.12.2016 tarih ve 208 

sayılı olurları ile 1 yönetim kurulu üye ataması yapılmıştır.  

31.08.2017 tarih ve 30170 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/279 sayılı ortak 

karar ile 1 yönetim Kurulu Üyesi, 16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2017/328 sayılı ortak karar ile 1 yönetim kurulu üyesi (Hazine),  25.09.2017 tarih ve 30191 
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sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/320 sayılı ortak karar ile 1 yönetim kurulu üyesi 

ataması yapılmıştır. 25.02.2018 tarih ve 30343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/33 

sayılı karar ile Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeleğine 1 atama, 31.03.2018 

tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/35 sayılı karar ile Genel Müdür 

Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 atama yapılmıştır. 

TEDAŞ Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 2017-12 sayılı kararı ile 25.04.2017 tarihi 

itibariyle Özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar 

verilmiş olup; hazırlanan yeni Ana Statü 12.06.2017 tarih ve 14-383 ve 14.08.2017 tarih ve 15-

475 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile kabul edilmiş ve 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

Yeni Ana Statüde; Yönetim Kurulunun bir başkan ve beş üyeden oluşacağı, Genel 

Müdürün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve Bakan'ın teklifi üzerine ortak karar ile atanacağı, 

üyelerden ikisinin Bakanın, birisinin Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ikisinin de 

Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları arasından Bakan'ın teklifi üzerine ortak karar ile atanacağı, 

yönetim kurulunun işlerin gereğince ayda iki defadan az olmamak üzere toplanacağı, kararların 

ve toplantının üye salt çoğunluğu ile alınacağı, kararların da karar defterine aktarılmasının en 

geç bir ay içerisinde tamamlanacağı belirtilmektedir. 

 Denetim tarihi itibariyle Şirket’te 6 adet yönetim kurulu üyesi görev yapmakta olup, 

Yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyeler, raporun baş kısmındaki çizelgede yer verilmiş 

olup; Teşkilat şemasına (Ek:2.1) yer verilmiştir. 

İlk toplantısını 04.01.2017 tarihinde yapan TEDAŞ Yönetim Kurulu, 2017 yılında 22 

kez toplanarak muhtelif konularda toplam 760 adet karar almıştır. 

Yürütme organı:  

Şirket’in yürütme organı, Yönetim Kurulu, Genel müdür, en çok 5 genel müdür 

yardımcısı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden 

oluşmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01.06.2017 tarih ve 1222 sayılı olurları ile 

Teşekkülde görev yapan 4 Genel Müdür Yardımcısının görevlerinden alınarak Genel Müdürlük 

emrinde görevlendirilmeleri ve söz konusu görevlere Bakanlıkça isimleri belirtilen 4 kişinin 

657 sayılı Kanunun 86 maddesi gereğince vekaleten atanmaları, 02.11.2017 tarih ve 2733 sayılı 

Bakanlık olurları ile de vekaleten atanan mevcut 2 Genel Müdür Yardımcısı görevlerinden 

alınarak yerine 2 Genel Müdür Yardımcısı ataması(vekaleten)uygun görülmüştür.  
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25.02.2018 tarih ve 30343 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018-33 sayılı, 

31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018-35 sayılı karar ile vekâleten 

yürütülen Genel Müdür Yardımcılığı görevleri için 2 Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim 

Kurulu Üye ataması yapılmıştır. 

Teşekkül Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki 

ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, 233 ve 399 sayılı KHK 

ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, Genel Müdür yardımcısı sayısının YPK 

kararı ile değiştirileceği, iş bölümünün Genel Müdür tarafından yapılacağı, Teşekkülün amaç 

ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Teşekkül ana organizasyon şemasında Daire Başkanlığı 

seviyesinin altındaki tüm kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük birimlerinin 

Teşekkül Genel Müdür oluru ile kurulup-kaldırılabileceği ve atamalarının 

gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. 

            Servisler: Esas fonksiyonları ile doğrudan ilgili birimlerin faaliyetleri, raporun ilgili 

bölümlerinde belirtilmiş olup, bazı birimlerin faaliyetlerine aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

Hukuk birimi:TEDAŞ’ın hukuk işlemleri "TEDAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği" 

esaslarına göre yürütülmektedir. 

TEDAŞ Yönetim Kurulunun 13.01.2004 tarih ve 1/30 sayılı kararıyla kabul edilen 

TEDAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde; dava, icra, vergi ve benzeri 

uyuşmazlıkların çözümü ve takibi işlerini yürütmek üzere vekâlet akdine istinaden avukat 

çalıştırılabileceği hükümlerine yer verilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği faaliyetleri; 1 I inci Hukuk Müşaviri,  2 

hukuk müşaviri,  16 avukat, 1 müdür ve 5 kalem memuru olmak üzere 25 personel ile 

yürütülmektedir. 

30.09.2013 tarihi itibariyle TEDAŞ'a ait tüm dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi 

nedeniyle  Aras, Fırat, Sakarya, Trakya, Akdeniz, Ayedaş, Boğaziçi, Çamlıbel, Çoruh, Gediz, 

Meram, Osmangazi, Uludağ, Vangölü, Yeşilırmak, Toroslar ve Dicle Bölge Müdürlüklerinde 

çalışan toplam avukat sayısı 39 adettir.  

 Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde vekâlet sözleşmesi yapılmak suretiyle avukatlardan hizmet 

alınmaktadır. 

Yeniden yapılanma kapsamında Teşekkülden ayrılan 399 sayılı KHK'na ve 4857 sayılı 

yasaya tabi personel tarafından Teşekkül aleyhine 114 dava açılmış, bunlardan 81 adedi 
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Teşekkül lehine, 1 adedi Teşekkül aleyhine sonuçlanmış, 32 adedi de halen derdesttir. İş 

mahkemelerinde ise 39 dava açılmış bunlardan 29 adedi Teşekkül aleyhine 1 adedi de Teşekkül 

lehine sonuçlanmış olup, 9 dava halen derdesttir. 

         2017 yılsonu itibariyle Hukuk Müşavirliğince takip edilen dava sayı ve miktarlarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda topluca gösterilmiştir. 

Hukuk Müşavirliğince takip edilen davalar 

Teşekküle karşı açılan davalar 
Teşekkülün açtığı 

davalar 
Toplam 

Kamulaştırmasız El 

Atma 
11.211  45.595.976  121  11.148.809  11.332  56.744.785 

Bedel Tespit Ve Tescil  16  62.992  2.088  3.441.609  2.104  3.504.602 

Diğer Hukuk Davaları  4.042  510.229.561  470  103.049.496  4.502  613.279.058 

 İcra  2.263  58.933.619  30.324  781.563.387  32.587  840.497.006 

İdari Davalar  732  21.574.303  52  150.063  794  21.724.366 

Vergi Davaları             

Ceza Davaları      53    53   

TOPLAM  18.254  636.396.453  33.118  899.353.366  51.372  1.535.749.819 

 

2017 yılsonu itibariyle TEDAŞ aleyhine açılan davalar 18.254 adetle 636.396.453 TL 

tutarında olup, yoğunluğunu hukuk davaları, icra davaları ve kamulaştırmasız el atma davaları 

oluşturmaktadır. Teşekkül aleyhine açılan hukuk davaları da rucuen tazminat, alacak davaları 

ve iş davalarından oluşmakta, icra davaları da kamulaştırmasız el atma ile iş davalarından 

oluşmaktadır. 

Teşekkül tarafından 33.118 adette 899.353.366 TL tutarındaki açılan davalar da, icra ve 

diğer hukuk davalarından oluşmaktadır. Teşekkülün açtığı icra davaları devir öncesi elektrik 

tüketiminden kaynaklı ve TEDAŞ bilançosuna aktarılan enerji alacaklarını ihtiva etmekte olup, 

diğer hukuk davaları da rucuen tazminat ve alacak davalarından oluşmaktadır. 
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Teftiş birimi:TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde teftiş ve denetim işleri, "TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği" hükümlerine göre TEDAŞ Teftiş Kurulu’nca 

yürütülmektedir.  

 Başkanlık 2017 yılı faaliyetlerini 1 Başkan, 2 Refakat Müfettişi, 8 Başmüfettiş olmak 

uzere 11 Denetim personeli ve 4 adet hizmet alım personeli dâhil, 7 Büro personeli ile 

sürdürmüştür. 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, 21 elektrik dağıtım bölgesinde faaliyetlerini sürdüren 

Bölge Müdürlükleri ile 4 Eğitim ve Sertifikasyon Merkezinin denetimine 2017 yılında 

başlanmış 18 Bölge Müdürlüğüne ve 4 Eğitim ve Sertifikasyon Merkezine ilişkin 22 adet 

cevaplı teftiş raporu düzenlenmiştir. 

Önceki yıldan devreden işlerle birlikte, 2017 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal 

eden ihbar ve şikayet konuları tetkik edilerek, 21 adet inceleme ve 5 adet soruşturma raporu 

düzenlenmiştir. 

Başkanlıkça, haksız vekâlet ücreti ödemesi, personel arasında gerçekleşen kavga, Türk 

Ceza Kanununun 299 maddesi çerçevesindeki hakaret fiili, ardışık sağlık kurulu raporuna 

istinaden göreve gelmeme ve alınan iş avanslarının kullanımında usülsüzlük yapılması 

konularında soruşturma raporu düzenlenmiş; önerilen disiplin cezalarının uygulanması ile tespit 

edilen mali sorumluluk miktarlarının tahsil edilmesi hususu ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. 

 Genel Müdürlük Makamından alınan olur ile 2017 tarihinden itibaren;  

  -Müfettişlerce yapılan soruşturma sonucunda, eylemlerin karşılığı olarak önerilecek 

disiplin cezalarında ayırım yapılmaksızın, tüm soruşturmalarda Genel Müdürlükte ve Bölge 

Müdürlüklerinde görev yapan tüm personelin savunmalarının müfettişlerce soruşturma 

esnasında alınması, 

  -Disiplin işlemine konu eylemin, memur ve sözleşmeli memur personel için; 

“Uyarma”, “Kınama”, “Aylıktan Kesme” ve “Kademe İlerlemesinin Durdurulması”, 4857 

sayılı İş Kanununa tabi Sendikalı ve Sendika Üyesi Olmayan Daimi ve Geçici İşçilerde “İhtar” 

ve “Yevmiye Kesimi” cezalarının verilmesini gerektirdiği durumlarda, alınan savunmalar da 

göz önünde bulundurularak, soruşturma raporlarında varsa bir derece üst ceza veya alt ceza 

değerlendirilmesiyle birlikte verilecek disiplin cezası önerisinde bulunulması, 

-“Devlet Memurluğundan/Görevden Çıkarma” ve “İhraç/İşten Çıkarma” cezalarının 

verilmesini gerektirdiği durumlarda, alınan savunmalar da göz önünde bulundurularak, 
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soruşturma raporlarında varsa bir derece alt ceza değerlendirilmesiyle birlikte verilecek disiplin 

cezası önerisinde bulunulması, 

-Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde görev yapan memur ve sözleşmeli memur 

personel (Genel Müdür Yardımcısı hariç) hakkında “Uyarma”, “Kınama” ve “Aylıktan Kesme” 

cezası önerilerinin yer aldığı soruşturma raporlarına ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

hazırlanan müzekkerelerin Genel Müdürlük Makamı tarafından değerlendirilerek 

onaylanmasıyla, disiplin cezalarına ilişkin İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığınca yapılacak tebligat dışında başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ilgili personele 

Genel Müdürlük Makamınca disiplin cezasının verilmiş olması, 

-Genel Müdürlük ve bölge Müdürlüklerinde görev yapan ve memur ve sözleşmeli 

memur personel hakkında “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” ile 4857 sayılı İş Kanununa 

tabi sendikalı ve sendika üyesi olmayan daimi ve geçici işçiler hakkında “İhtar” ve “Yevmiye 

Kesimi” cezası önerilerinin yer aldığı soruşturma raporlarına ilişkin Teftiş Kurulu 

Başkanlığınca hazırlanan müzekkerelerin Genel Müdürlük Makamı tarafından 

değerlendirilerek onaylanmasıyla, başkaca işlem yapmaya gerek kalmaksızın yetkili disiplin 

kuruluna havale edilmiş sayılması, 

-“Devlet Memurluğundan/Görevden Çıkarma” ve “İhraç/İşten Çıkarma” cezalarında 

ilgili disiplin mevzuatı hükümleri uyarınca, bu cezaya muhatap personele özel bazı haklar 

tanınması ve yetkili disiplin kurulu tarafından savunma alınmasının zorunlu kılınması 

nedenleriyle, personelin savunması, soruşturma esnasında müfettişlikçe alınmakla birlikte, 

yetkili disiplin kurulunca ayrıca alınması suretiyle disiplin cezasının mevzuatta belirlenen 

usuller dahilinde verilmesi gerektiğinden Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 

müzekkerelerin Genel Müdürlük Makamı tarafından değerlendirilerek onaylanmasıyla, yetkili 

disiplin kuruluna havale edilmiş sayılması, 

Uygun görülmüştür. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkarılan 

mevcut 2006 tarihli Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin, Teşekkülün özelleştirme kapsam ve 

programından çıkarılarak eski statüsüne iadesi nedeniyle 233 ve 399 sayılı KHK hükümleri 

çerçevesinde yeniden revize edilerek düzenlenen Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yönetim 

Kurulunun 12.03.2018 tarih ve 5/126 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazetede 

yayımlanma süreci beklenmektedir. 
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Ancak, 2017 tarihli Genel Müdürlük oluru ile Teftiş Kurulu Başkanlığının müzekkeresi 

ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile gerçekleştirilen disiplin işlemlerinin cari Disiplin 

Yönetmeliği hükümleri ile örtüşmediği görülmektedir. 

Cari Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin belirtilen uygulamalar çerçevesinde revize 

edilerek güncellenmesi veya işlemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı 

KHK'nin amir hükümleri ile 4857 sayılı kanun çerçevesinde düzenlenecek uygulama esasları 

ile sürdürülmesi gerekmektedir. 

Eğitim birimi: Özelleştirme kapsam ve programından çıkarak eski statüsüne iade 

edilen TEDAŞ'ın Ana Statüsü 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazetede yayımlan 

anarak yürürlüğe girmiştir. 

Ana Statünün Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları başlıklı 6’ncı maddesinin k 

fıkrasında "Ulusal ve uluslararası alanda kamuya ve özel sektöre her türlü eğitimleri vermek ve 

belgelendirmek, sertifika, mesleki yeterlilik yetki belgeleri tanzim etmek, gerektiğinde bu 

işlemlerle ilgili hizmet alımı yapmak" olarak belirtilmiştir. 

TEDAŞ Eğitim Daire Başkanlığı; "Eğitim Planlama Müdürlüğü", "Mesleki Sınav ve 

Belgelendirme Müdürlüğü" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü" ile Ankara, İstanbul, İzmir, 

Erzincan ve Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi olarak Genel Müdürlükte 20, eğitim 

ve sertifikasyon merkezlerinde 98 olmak üzere toplam 118 personel ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

2017 yılında 2.770 âdeti Kurum içi, 192 âdeti yurt dışı, 8.614 âdeti de kurum dışı 

elektrik dağıtım sektörüne ait olmak üzere toplam 11.576 kursiyere eğitim verilmiştir. Kurum 

dışı dağıtım sektörüne verilen 8.614 eğitimin 3.107'si Ekat ( Elektrik Kuvvetli Akım 

Tesislerinde Çalışma Belgesi) YG (Yüksek Gerilim) altında çalışma izin belgesi, 2.365'i Ekat 

YG altında çalışma izin belgesi yenileme, 3.086'sı iş güvenliği ve 56'sı teknik geliştirme 

eğitimleridir. 192 adet yurt dışı eğitimlerin 160 âdeti Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna, 

16 âdeti Sudan ve 16 âdeti de Sierra Leone mühendis ve teknisyenlerine verilen eğitimleri 

kapsamaktadır. Teşekkül içine verilen 2.770 eğitim de Teşekkül faaliyet alanlarına ilişkin 

mesleki ve kişisel eğitimlerdir. 

Kamulaştırma birimi: 1980’li yıllarda yaygınlaşan köylere elektrik götürülmesi 

çalışmaları sırasında elektrik; telefon, yol, su gibi kamusal bir hizmet olarak kabul edilmiş ve 

elektrik direği geçen arazilerde kamulaştırma işlemi yapılmamıştır. 
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Anayasa’nın “Kamulaştırma” başlıklı 46 ncı maddesinin 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikten sonraki hali şöyledir: 

“Madde:46.- Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 

karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya 

bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari 

irtifak kurmaya yetkilidir.” 

Maddenin ikinci fıkrasında kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebileceği belirtilmiştir. 

Ancak; 3 ve 4 üncü fıkralarda istisnalar sayılmıştır. Bu fıkralar şöyledir. 

“Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait 

olanların bedeli, her halde peşin ödenir. 

İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş 

kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.” 

Kamulaştırma işlemlerini düzenleyen 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun 38 inci maddesi şöyledir: “Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri 

tamamlanmamış veya kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu 

yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malik, zilyed veya 

mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl geçmekle düşer. Bu süre 

taşınmaz mala el koyma tarihinde başlar.” 

Dört yerel mahkeme, görülmekte olan davalarda tarafların bu maddenin Anayasa’ya 

aykırılık savını ileri sürmeleri üzerine; savın ciddi olduğu kanısına vararak Anayasa 

Mahkemesi’ne iptali için başvurmuşlardır. Konuyu görüşen Mahkemenin 10.4.2003 tarihli 

oturumunda; Kamulaştırma Kanunu’nun 38 inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 

iptaline karar vermiştir. Karar 04.11.2003 tarih ve 25279 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu karar üzerine; özellikle Adıyaman İlinin Kahta ve Gerger İlçeleri başta olmak üzere 

tüm ilçe köylerinde önceki yıllarda köy elektrifikasyonu kapsamında kamulaştırma yapılmadan 

elektrik hatlarının geçtiği arazilerden kamulaştırma bedelinin tahsili için bazı yerel avukatlarca 

TEDAŞ aleyhinde kamulaştırma bedellerinin tahsili için dava açılmaya başlanmıştır. 

Göksu EDAŞ’ın 2007 yılı faaliyetleri hakkında düzenlenen Sayıştay (YDK) raporunda 

konu ayrıntılı olarak incelendikten sonra;   

“Anayasa’nın kamulaştırma başlıklı 46 ncı maddesine ve 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’na aykırı olarak özel mülkiyetteki araziler üzerinde geçirilen elektrik hatları nedeniyle; 
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özellikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38 inci maddesindeki 20 yıllık zaman aşımı 

süresinin Anayasa Mahkemesi’nce 2003 yılında iptal edilmesinden sonra Göksu EDAŞ 

bölgesinde çok sayıda kamulaştırma bedelinin tahsili için açılan davalarda, Şirket’in 

kamulaştırma bedelinin çok üzerinde bedelleri ödemek zorunda kaldığı ve dava sayısının 

gittikçe arttığı ve giderek diğer bölgelere de yaygınlaşacağı göz önüne alınarak; öncelikle bu 

durumdaki yerlerin kamulaştırılmasını yapmak üzere gerekli personelin istihdam edilmesi ve 

açılan davalarda karşı sav ileri sürülebilmesi açısından gerekli çalışmalara başlanması için 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulması” önerilmiştir. 

TEDAŞ ve bağlı dağıtım şirketlerinin 2007 yılı faaliyetleri hakkında düzenlenen YDK 

raporlarının görüşüldüğü KİT Alt Komisyonunun 05.05.2009 tarihli toplantısında bu öneri de 

görüşülmüş, görüşmeler sonunda kanuni bir düzenlemenin yapılabilmesi için konu KİT Üst 

Komisyon gündemine taşınmıştır. 

Konuya çözüm olarak görülen Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapan 5999 sayılı 

Kanun 30.06.2010 tarih ve 27627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

kanun ile 04.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa “Kamulaştırmasız el koyma 

sebebiyle tazmin” başlıklı Geçici 6 ncı madde eklenmiştir. Maddenin ilk paragrafı şöyledir: 

 “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış 

olmasına rağmen 09/10/1956 tarihi ile 04/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan 

veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya 

kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası 

olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, malik tarafından ilgili idareden tazminat 

talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır.” 

Bu düzenleme ile bu konularda öncelikli olarak uzlaşma yoluna gidilmesi esası 

getirilmesine rağmen bu yol uygulanamamıştır. 

03.03.2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesi, 24.05.2006 tarih ve 26177 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5496 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapan 5496 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Değişik fıkra şöyledir: 

“c) Kamulaştırma: Elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan 

lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından 

değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen 

esaslar dâhilinde Kurumca kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek olan 
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kamulaştırma kararları kamu yararı kararı yerine geçer. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile 

kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan lisans 

sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.” 

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. 

6446 sayılı Kanunun “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddenin birinci fıkrasında; 

“ (1) Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan ön lisans veya 

lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, ön lisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan 

kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum 

tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde Kurul tarafından kamu yararı kararı 

verilir. Söz konusu karar çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemleri 04/11/1983 tarihli ve 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan 

ön lisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Maliye Bakanlığı, dağıtım 

faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılır. Bu durumda 

kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma 

talebinde bulunan ön lisans veya lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.” 

Altıncı fıkrasında; 

“(6) Özel hukuk tüzel kişileri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım 

bölgelerinde özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu 

tarih itibarıyla kamulaştırma kararları alınmamış veya kamulaştırma kararı alınmakla birlikte 

kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması TEDAŞ tarafından 

yapılır ve kamulaştırma bedelleri TEDAŞ tarafından ödenerek tapuda TEDAŞ adına tescil 

edilir.” 

Bu düzenlemelere göre; gerek özel elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetleri kapsamında 

ihtiyaç duyulan, gerekse özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan elektrik dağıtım tesislerinin 

isabet ettiği taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin TEDAŞ tarafından yürütüleceği hüküm 

altına alınmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında diğer giderlerden söz edilirken 6’ncı fıkrada; kamulaştırma 

işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin karşılanmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer 

verilmediği için bu giderlerin nasıl karşılanacağı konusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğünce 
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EPDK, ÖİB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş istenmiştir. 

Alınan görüşler doğrultusunda 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinde düzenleme yapılması için hazırlanan Kanun değişiklik tasarısı ETKB’na 

gönderilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanıp 26.01.2015 tarihinde Bakanlar 

Kurulunca kararlaştırılan ve 28.01.2015 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Elektrik 

Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı’nın 11 inci 

maddesi ile 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına “kamulaştırma bedelleri” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ile diğer giderler” ibaresi eklenmesi kararlaştırılmıştır.  

17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6719 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23’üncü maddesi 

ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19’uncu maddesinin 6’ıncı fıkrasında yer alan 

“kamulaştırma bedelleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilgili diğer giderler” ibaresi 

eklenmiş ve tereddüt konusu hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. 

Kamulaştırmasız el atma davalarında; bir direk yerinin bedeli yerin, tarımsal arazi, arsa 

olmasına göre değişmesine karşın; 5-10 TL bedel için açılan dava sonucunda TEDAŞ mal 

sahibine, mahkeme masrafı, vekâlet ücreti, bilirkişi ücreti, icra masrafı vb. masraflarla birlikte 

toplam 2.000-3.000 TL arasında kamulaştırma bedeli öderken, mal sahibinin eline 100-150 TL 

civarında para geçmektedir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün kamulaştırma ile ilgili yaptığı çalışmalara göre, 

kamulaştırma yapılmamış mevcut tesislerin yaklaşık kamulaştırma bedellerinin 7 milyar TL 

olduğu, bugünkü personel ve alt yapı ile kamulaştırmaların yaklaşık 20 yıl da tamamlanacağı 

ve yaklaşık yılda 350 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Kamulaştırmayla ilgili 

“Diğer giderler” ile birlikte bu tutarın daha da artacağı açıktır. 

Göksu EDAŞ bölgesinde başlayıp sonra diğer dağıtım şirketlerine yayılan çok sayıdaki 

kamulaştırma bedeli tahsili için açılan davalarda, TEDAŞ’ın kamulaştırma bedelinin çok 

üzerinde bedelleri ödemek zorunda kaldığı, dava sayısı gittikçe artmış ve giderek diğer 

bölgelerde de yaygınlaşmıştır. 

Sayıştay 2015 denetim raporunda: 

Ağustos 2016 tarihi itibariyle 1117’si Dicle, 1435’i Göksu, 773’ü Van gölü, 662 ‘si 

Çoruh, 568’i Aras ve 1612’si diğer dağıtım şirketleri bölgesinde olmak üzere toplam 6.167 adet 
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kamulaştırmasız el atma davasının mevcut olduğu belirtilerek, 

“Dağıtım tesis yerleri ile ilgili TEDAŞ aleyhine açılabilecek kamulaştırmasız el atma 

davalarıyla daha fazla mali yük altına girilmemesi için, kamulaştırılmaksızın yapılan tesis 

yerlerinin bir an önce kamulaştırmasının yapılarak TEDAŞ adına tescilinin sağlanması” 

önerilmiştir. 

Teşekkülün 2015 yılı denetim raporunun görüşüldüğü 25.05.2017 tarihli TBMM KİT 

Komisyonunda verilen cevapta; “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda gerekli 

değişikliklerin yapılması için ETKB nezdinde girişimde bulunulmuştur.” İfade edilmiştir.  

 2016 Sayıştay denetim raporunda; Dağıtım tesis yerleri ile ilgili TEDAŞ aleyhine açılan 

kamulaştırmasız el atma davalarının, TEDAŞ’ın mali yapısını olumsuz etkilemekte olduğu 

dikkate alınarak kamulaştırılmaksızın yapılan tesis yerlerinin, davalara konu olmadan 

kamulaştırılarak TEDAŞ adına tescillerinin sağlanması için gerekli teknik ve idari çalışmaların 

hızlandırılması ve/veya TEDAŞ’a mali yük getirmeyecek hukuki düzenlemeler için de ilgili 

merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Önceki yıllardan 2.356 adedi Dicle, 1.141 adedi Başkent, 705 adedi Van gölü ve 578 

adedi Toroslar bölgesinde olmak üzere toplam 5.994 adet devreden dava sayısı mevcut iken; 

2017 yılında 1.444 adedi Dicle, 1.559 adedi Göksu, 936 adedi Toroslar ve 627 adedi Van gölü 

bölgesinde olmak üzere 5.558 adet dava açılmış ve yılı içerisinde 1.915 adet dava ile ilgili 

tesciller tapu müdürlükleri nezdinde sağlanmıştır. 

TEDAŞ’ın bilanço ve gider hesaplarının tetkikinde 2017 yılı içerisinde kamulaştırmasız 

el atma davalarına ilişkin ödenen kamulaştırma bedelleri, buna ilişkin gecikme faizleri, dava-

icra-mahkeme masrafları-vekâlet ücretleri olmak üzere toplam 77,5 milyon TL’nin, cari ve 

geçmiş yıl olmak üzere gider hesaplarına yansıtıldığı tespit edilmektedir. 

Kamulaştırmasız el atma dava sayı ve tutarlarının azaltılması için idari ve hukuki 

çalışmaların titizlikle sürdürülerek sonuçlandırılması gerekmektedir. 

1.4 Toplu Bilgiler 

1970 yılında 1312 sayılı Kanunla, devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun 

olarak, yurdun ihtiyacı olan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin entegre bir sistem 

içinde yapılması amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 

kurulmuştur. 
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Sektörde özelleştirme uygulamalarının başlatılması amacıyla Bakanlar Kurulu'nun 

12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Türkiye Elektrik 

Üretim İletim AŞ (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı iktisadi 

devlet teşekkülü halinde yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 13.03.2003 tarihinden itibaren 10 yıl 

geçerli olan “Dağıtım Lisansı” ve “Perakende Satış Lisansı” EPDK tarafından verilmiştir.  

Özelleştirmelere hız kazandırılması ve belirsizliklerin giderilmesi amacıyla “Elektrik 

Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi” hazırlanmış ve Yüksek Planlama 

Kurulu’nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.  

Şirket, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile 

özelleştirme kapsam ve programına alınmış, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi de30.09.2013 

tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

30.03.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 

elektrik piyasası yeniden düzenlenmiş olup, Kanun’un 19 uncu maddesinde ise elektrik 

piyasasında dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa tabi 

faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin 

kamulaştırma taleplerinin Kurum tarafından değerlendirileceği ve gerekirse kamu yararı kararı 

verileceği, bu durumda gerekli kamulaştırma işlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda 

belirtilen esaslar dahilinde dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ 

tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.11.2012 tarih ve 2012/177 sayılı kararı ile 

TEDAŞ’ın özeleştirme işlemlerinin tamamlanması için 31.12.2015 olarak belirlenen süre, 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31.12.2015 tarih ve 2015/99 sayılı kararı ile 31.12.2018 

tarihine kadar uzatılmış olmasına karşılık, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 

12 sayılı kararı ile TEDAŞ özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne 

iade edilmiştir. 

Teşekkülün son 3 yılına ilişkin başlıca Toplu Bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 22 

 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

azalış   

(%) 

Sermaye Bin TL 22.000.000  22.000.000  22.000.000  -  -  

Ödenmiş sermaye Bin TL 18.315.000  18.315.000  18.315.000  -  -  

Öz kaynaklar Bin TL 3.850,490  3.618.512  3.514.966  (103.546)  (2,9)  

Yabancı kaynaklar Bin TL 4.733.708  5.260.014  5.452.597  192.583  3,7  

Toplam Aktifler Bin TL 9.043.585  8.878.526  8.967.563  89.037  1,0  

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 2.840  1.203  48.121  46.916  3,900  

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 5,7  2,4  96  93,6  3,900  

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL -  -  -      

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL -  -  -      

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL -  -  -      

İştirakler temettü geliri Bin TL -  -  -      

Tüm alım tutarı Bin TL 28.700  32.631  29.614 (3.017)  (9,2)  

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

Net satış tutarı Bin TL -  -  -      

Stoklar(Malzeme ve diğer) Bin TL 762                    960                     249 (711)  (74,1)  

Memur Kişi 140  128  36  (92)  (71,9)  

Sözleşmeli Kişi 527  486  228  (258)  (53,1)  

İşçi Kişi 886  825  1.035  210  25,5  

Personele yapılan harcamalar Bin TL 110.574  125.832  130.664  4.832  3,8  

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % -  -  -      

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % -  -  -      

Faaliyet zararı Bin TL (394.768)  (483.009)  (258.129)  224.880  (46,6 ) 

Dönem  zararı Bin TL (190.598)  (231.976)  (216.200)  15.776  6,8 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL -  -  -      

Dönem net  zararı Bin TL (190.598)  (231.976)  (216.200)  15.776  6,8 

      Yüksek Planlama Kurulu’nun 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile “Elektrik 

Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi” kabul edilmiştir. Bu belge 

çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih, 2004/22 sayılı Kararı ile 

müessese ve bağlı ortaklıkları ile birlikte TEDAŞ’ın tamamı özelleştirme kapsam ve 

programına alınmış; daha evvel 3 şirket 3096 sayılı Kanun kapsamında özelleştirildiğinden, 

kalan 18 dağıtım şirketi de 30.09.2013 tarihi itibarıyla 4046 sayılı Kanun kapsamında 

özelleştirilerek alıcılarına devredilmiştir.  

Şirket özelleştirmeleri sürerken 2011 yılında; bünyesindeki dağıtım şirketlerinin tamamı 

özelleştirilecek olması nedeniyle, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün bazı birimlerin birleştirilmesi 
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ve bazı birimlerin kaldırılması amacıyla çalışmalar başlatılmış, hazırlanan Ana sözleşme 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 03.05.2011 tarihinde onaylanmış ve 13.05.2011 tarihli 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Bunun yanında, özelleştirmelerden sonra 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazıları ve Bütçe Kanunları ile TEDAŞ’a yeni görevler 

de verilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne verilen görevler olarak özetle; özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından işletilen bölgeler dahil olmak üzere proje kontrol, onay, geçici ve kesin kabul 

işlemlerini, yine bu bölgelerdeki dağıtım şirketleri tesislerinin maliki sıfatıyla İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesi ile belirlenen esaslara bağlı kalınarak gerekli kontrolleri, Bakanlık, ilgili 

kurum ve kuruluş tarafından verilecek denetim görevlerini yapmak, kamu ve özel sektör 

elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, 

olarak sayılmıştır. 

14.03.2013 tarihinde kabul edilip 30.03.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasası yeniden düzenlenmiştir.  

Söz konusu Kanunda TEDAŞ’la ilgili olarak; Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasında Bakanlık, TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve 

işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığına bildirileceği, özelleştirme işlemlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceği, 2 nci fıkrasında 

TEDAŞ’ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme ve varlıklar 

üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet 

göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi 

düzenlenebileceği,  Kanunun 19 uncu maddesinde ise elektrik piyasasında dağıtım faaliyetinde 

bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, lisansa tabi faaliyetleri için gerekli olan 

kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma taleplerinin Kurum 

tarafından değerlendirileceği ve gerekirse kamu yararı kararı verileceği, bu durumda gerekli 

kamulaştırma işlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde 

dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

1980’li yıllardan başlayarak Anayasa’nın kamulaştırma başlıklı 46 ncı maddesine ve 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aykırı olarak özel mülkiyetteki araziler üzerinden 

geçirilen elektrik hatları nedeniyle; özellikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38 inci 

maddesindeki 20 yıllık zaman aşımı süresinin Anayasa Mahkemesi’nce 2003 yılında iptal 

edilmesi üzerine, önce Göksu EDAŞ bölgesinde başlayıp sonra diğer dağıtım şirketlerine 
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yayılan çok sayıdaki kamulaştırma bedeli tahsili için açılan davalarda, TEDAŞ’ın kamulaştırma 

bedelinin çok üzerinde bedelleri ödemek zorunda kalmış, dava sayısı gittikçe artmış ve giderek 

diğer bölgelerde de yaygınlaşmıştır. 

 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesi ile özeleştirmelerden önce 

kamulaştırmasız el atmalarla ilgili kamulaştırmalara başlanılmasına rağmen “Kamulaştırma” 

başlıklı 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrasında kamulaştırma ile ilgili diğer giderleri kimin 

karşılayacağı konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi için bu fıkraya “diğer giderler” 

ibaresinin eklenmesi için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun 

Tasarısı 28.01.2015 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş; 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 6719 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 23 üncü maddesi ile, 6446 sayılı Kanun’un 19 uncu 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “kamulaştırma bedelleri” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“ile ilgili diğer giderler” ibaresi eklenerek işlemlere açıklık getirilmiş ve tereddüt konusu 

hususlar giderilmiştir. 

Ancak, TEDAŞ aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma dava sayılarının giderek arttığı 

ve kamulaştırma bedeli yanında faiz ve dava masraflarının da ödenmesi ile karşı karşıya 

kalındığı anlaşılmaktadır. 

 TEDAŞ Genel Müdürlüğünün, kamulaştırmadan yaptığı tesis yerlerini dava konusu 

olmadan en kısa sürede kamulaştırmalarının yapılarak, daha fazla mali yük altına girmesinin 

önlenmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir. 

TEDAŞ’ın hissedarı olduğu 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamı 4046 sayılı Kanun 

çerçevesinde özelleştirilerek özel yatırımcılara devredilmiş, bu kapsamda özelleştirmelerden 

elde edilen toplam 12.744.750.000 ABD Doları cinsinden özelleştirme geliri ise TEDAŞ 

hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan özelleştirme fonuna gelir kaydedilmiştir. 

Özellikle 6113 sayılı Yasa ile ortaya çıkan yüksek borçlanma ve borç ödeme 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından ÖİB sağladığı finansal destek, yaklaşık 7,5 

milyar ABD Dolarına ulaşmış, böylece bağlı dağıtım şirketlerinin özelleştirmelerinden elde 

edilen gelirin önemli bir bölümü TEDAŞ üzerinden enerji sektörünün borçlarının bir 

bölümünün tasfiyesinde kullanılmıştır. 

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan 

uygulama esasları ile; Bazı Vergi Kanunları İle Diger Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
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Dair 05.12.2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 

TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan ve Özelleştirme devir işlemleri sırasında 

TEDAŞ’a devredilmiş alacakların yapılandırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde 2017 yıl sonu itibariyle İHDS çerçevesinde 

TEDAŞ' devredilen alacaklardan 17.844 abone üzerindeki 397.409.978 TL tarımsal sulama, 

2.280 abone üzerindeki  368.986.075 TL Belediye, 4.980 abone üzerindeki 15.868.498 TL diğer 

abone grubu ve 381  abone üzerindeki 578.274 TL resmi daire olmak üzere toplam 25.485 

abone üzerindeki 782.842.825 TL anapara tutarlı alacak yapılandırılmıştır.  

 2017 yılsonu itibariyle İHDS çerçevesinde TEDAŞ’a devredilen elektrik tüketiminden 

kaynaklanan ve yapılandırılamayan anapara alacakları; tarımsal sulamadan 44.968 abone 

üzerinde 1.597.193.035 TL, belediyelerden 3.428 abone üzerinde 393.798.857 TL, diğer abone 

gruplarından 35.586 abone üzerinde 9.180.207 TL ve resmi dairelerden de 5.926 abone 

üzerinde 96.936.547 TL olmak üzere toplam 2.081.423.332 TL tutarındadır. 

Belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yapılandırılan 782.842.825 TL ana para tutarlı 

alacak ile, yapılandırılamayan 2.081.423.332 TL tutarındaki ana para alacak olmak üzere, 2017 

yılsonu itibariyle özelleştirme aşamasında İHDS çerçevesinde TEDAŞ’a devredilen elektrik 

tüketiminden kaynaklanan alacaklar  toplamı (183.266.157 TL tutarındaki  2005/8928 sayılı 

BKK gereği Belediye uzlaşma alacakları hariç) 2.864.266.157 TL'sına ulaşmaktadır. 

2017 yılsonu itibariyle itibarıyla devir alınan borçlar toplamı 2.496 Milyon TL olup bu 

tutarın; 179 Milyon TL’si TEİAŞ’a, 2.317 Milyon TL’si de EÜAŞ’ a olan borçlara aittir. 

Halihazırda tahsil edilen geçmişe dönük alacakların oluşturduğu gelir, faiz gelirleri ve 

proje kabul ve onay gelirleri dışında herhangi bir geliri bulunmayan Teşekkülün mali yapısının 

aynı şekilde kalıcı fonlarla güçlendirilmek zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 

31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6408 sayılı “Elektrik 

Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

un 3 üncü maddesi ile Şirketin özelleştirme süreci 31.12.2015 tarihine kadar, Özelleştirme 

Yüksek Kurulunun 31.12.2015 tarih ve 2015/99 sayılı kararı ile de 31.12.2018 tarihine kadar 

uzatılmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile de 

Özelleştirme  kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilmiştir.  

Yönetim Kurulu'nun 12.06.2017 tarih 14/383 sayılı ve 14.08.2017 tarih ve 15/475 sayılı 

Kararları ile Kabul edilen Ana Statü 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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TEDAŞ'ın; kamulaştırma, Genel aydınlatma, Proje onay ve kabul, Ulusal ve uluslararası 

dağıtım şirketlerine enerji danışmanlığı ve mühendislik faaliyetleri, Eğitim, İHDSözleşmesi 

kapsamındaki denitimler yanında, Bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 

denetim görevleri de bulunmaktadır. 

Bu çerçevede yeniden düzenlenen Ana Statü çerçevesinde TEDAŞ'ın kendisine verilen 

görevleri yerine getirebilmesi için Merkez ve taşra yapılanmasının bir an önce sonuçlandırılarak 

işlemlerin karlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

    Teşekkül faaliyetlerinin çağdaş işletmecilik esaslarına, karlılık ve verimlilik 

ilkelerine, Kanun ve Ana Statülerinde belirlenen amaç ve esaslara göre yürütülmekte olduğu, 

   2017 yılı faaliyetlerinin 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programının tespiti hakkındaki 2016/9369 sayılı karar çerçevesinde sürdürüldüğü, 

anlaşılmıştır. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

TEDAŞ’ın 2017 Yılı İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 28.12.2016 tarih ve 26-426 

sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Belirtilen Yönetim Kurulu kararında; 

-12.10.2016 tarih ve 2106/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 28.10.2016 

tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017 Yılı Genel Yatırım ve Finansman 

Programı doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanarak 30.11.2016 tarih ve 33727 sayılı 

yazı ile Teşekkülümüze gönderilen ve 8.12.2016 tarih ve 24-375 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararıyla bilgi alınan Teşekkülümüzün aşağıda belirtilen 2017 yılı bütçe büyüklüklerinin 

teklife ekli şekliyle onaylanmasına, 

-Şirketimize bağlı 21 adet TEDAŞ Bölge Müdürlüğüne ait giderlerin Genel Müdürlük 

ödeneklerinden karşılanmasına, 

-Teşekkülümüz 2017 yılı Program Bütçesinin 01.01.2017 tarihine kadar Hazine 

Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesi ve bu 

hususlarında gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe ikmaline oy birliği ile karar verildi” 

denilmiştir. 
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Teşekkülün 2017 yılına ilişkin elde ettiği faaliyet sonuçlarına, işletme bütçesinde 

öngörülen değerleri ve geçen yıl gerçekleşmeleri ile birlikte aşağıda belirtilmiştir 

 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

                                        

Ölçü 

2016 2017 

Bütçeye ilişkin  

Gerçekle

şen 

 

Bütçeye göre 

sapma            (ilk durum) 

% 

Bütçe 

Gerçekleşen 

 

Bütçeye göre 

sapma            (ilk durum) 

% 

Başlıca bilgiler 

İlk durum 

 

Son durum 

 

  

  

A)-Personel sayısı Kişi  1.439    1.299  

 1-Genel Müdürlük Kişi 820    619  

 2-Bölge Müdürlüğü Müdürlüğü Kişi 529    583  

 3-Eğitim  Merkezleri Kişi 90    97  

B)-Personel giderleri  Bin TL 113.408 (2,1) 125.201 126.200 114.372 (8,6) 

 1-Genel müdürlük        

 2- Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

C)-Tüm alım tutarı Bin TL 2.181 2,2 2.134 4.035 3.519 64,9 

 1-Genel müdürlük        

 2- Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

D)-Başlıca alımlar         

 1-Genel müdürlük        

 2-Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

E)-Tüm üretim maliyeti         

 1-Genel müdürlük        

 2-Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

F)-Başlıca üretimler         

 1-Genel müdürlük        

 2-Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

G)-Net satış tutarı     - 149.506 167.780  

 1-Genel müdürlük        

 2-Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

H)-Başlıca satışlar     - 149.506 168.609  

 1-Genel müdürlük        

 2- Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL  1.203 (97,6) 50.000 50.000 48.121 (3,8) 

 1-Genel müdürlük        

 2-Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        

J)-Dönem kârı veya zararı  Bin TL (231.976) (10,5) (263.987) (243.240) (216,200) (18,1) 

 1-Genel müdürlük        

 2 Bölge Müdürlüğü        

 3-Eğitim Merkezleri        
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İşletme Bütçesinin uygulamasında yılsonunda önemli sapmaların çıktığı 

anlaşıldığından, TEDAŞ Yönetim Kurulunun 29.12.2017 tarih ve 22-725 sayılı kararı ile 2017 

yılı bütçesi revize edilmiştir. 

Bütçelerinin işletme gereklerine ve amacına uygun hazırlanması, işlemlerin bütçe 

disiplini içinde yürütülmesi ile harcamalar titizlikle takip edilerek ödeneksiz harcamaların 

önlenmesi için ek ödenek alma ve ödenek aktarma işlemlerinin zamanında ve yılı içinde 

yapılması gerekmektedir.  

TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm şirketlerin Özelleştirme işlemleri 2013 yılı 

içerisinde tamamlanmış ve şirketler alıcı firmalara teslim edilmiş olup, 2017 yılı Denetim 

Raporu sadece genel müdürlük faaliyetlerini kapsadığından İşletme çalışmaları bölümünde yer 

alan tüm tablolardaki değerler Genel Müdürlük faaliyetlerini yansıtmaktadır.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Hakkında Kararın “Açıktan ve Naklen Atama” başlıklı 4’üncü maddesinin (a) bendinde “2106 

yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22’inci maddesi çerçevesinde 

istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12.10.2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’ine kadar personelin açıktan 

ve/veya naklen atanması, hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir…” 

hükmünün yer aldığı, aynı Kararın “İlave atamalar” başlıklı 5/4 maddesinde, “ilgili mevzuat ile 

kendisine rüzgar enerji santrali, güneş enerji santrali ile genel aydınlatma projelerinin onayı, 

geçici ve kesin kabulleri, genel aydınlatma bedellerinin tespitine yönelik denetim ve kontrol 

yetkisi, eski ve yeni dağıtım tesislerinin kamulaştırılması ve elektrik dağıtım şirketlerinin kısmi 

ve periyodik denetimi görevi verilen kamu teşebbüsleri, konu hakkında yeterli bilgi ve 

deneyime sahip teknik ve idari personeli, toplamda 250 kişiyi aşmayacak şekilde 4 üncü 

maddenin birinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar dışında 

istihdam edilir." belirtilmiştir. 

Genel Müdürlükçe Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 17.11.2016 tarih ve 82229 

sayılı yazı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların 2017 Yılına Ait Genel Yatırım 

ve Finansman Programının Ekli Kararın 5 inci maddesinin 4 fıkrasında belirtildiği şekilde, 250 

adet personelin açıktan atanabilmesi hususunda yetki istenmiş; Teşekküle hitaben yazılan 
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02.02.2017 tarih ve 40353213/677 sayılı yazı ile Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla 4857 sayılı İş 

Kanununa tabi toplam 250 personelin alımı hususunda yetki verilerek, Yönetim Kurulunun 

06.02.2017 tarih ve 4-54 sayılı toplantısında karar altına alınmıştır. Bu doğrultuda Türkiye İş 

Kurumunca gönderilen listeler çerçevesinde 18-19 Mart 2017 tarihinde yapılan sınavla personel 

atamaları yapılmıştır. 

          2017 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına Ekli Kararın 4 üncü maddesine 

istinaden ayrılan personelin %75 ine kadar personelin açıktan atanabilmesi hususunda Genel 

Müdürlükçe Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 14.04.2017 tarih ve 27176 sayılı yazı ile 

yetki talep edilmiş ve alınan 17.04.2017 tarih ve 2539 sayılı yazı ile 89 personelin 4857 sayılı 

İş Kanununa tabi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca İŞ-KUR aracılığı ile açıktan atanması hususunda 

yetki verilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 19.04.2017 tarih ve 8-243 sayılı kararı ile 49 personelin 

açıktan atanması sağlanmıştır. 

Diğer yandan, yıl içerisinde 16 adet memur ve sözleşmeli personel, muhtelif tarih ve 

sayılardaki yönetim Kurulu kararları ile Teşekkülde işe başlamıştır. 

2017 yılı içerisinde 86 işçi istifa ve sözleşme feshi nedeniyle, 363 memur ve sözleşmeli 

personel de Kurum dışı nakil suretiyle Teşekkülden ayrılmıştır.  

2016 yılsonu itibariyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Eğitim 

merkezlerinde toplam 1.439 adet personel çalışmakta iken; 2017 yılsonu itibariyle bu sayı 

1.299'a düşmüştür.  

TEDAŞ’ın 2017 yılı personel kadroları ve harcamalarına ilişkin bilgiler önceki yıl 

rakamları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve 

Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

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) 
   236  313  288 

II-Memurlar 128    36  9.698  2.485  2.764 

1- Genel müdürlük 99    28       

2-Bölge Müdürlügü 26    8       

3-Eğitim Merkezleri 3           

III-Sözleşmeliler  486    228 36.431  22.852  22.115 

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar  486    228    

1. Genel müdürlük  370    138       

2. Bölge Müdürlüğü  103    80       

3. Eğitim Merkezleri 13    10       

IV-İşçiler  825    1.035  81.467 104.022   105.497 

A-Sürekli işçiler   825    1.035   81.467     

1. Genel müdürlük  351    453       

2.Bölge müdürlüğü  400    495       

3.Eğitim Merkezleri  74    87       

B-Geçici işçiler             

1. Genel müdürlük             

2.Bölge Müdürlüğü             

3. Eğitim Merkezleri             

Genel müdürlük toplamı 820  619    

Bölge Müdürlükleri Toplamı 529  583    

Eğitim Merkezleri Toplamı 90  97    

Konsolide Toplam 1.439  1.299 127.832 129.672 130.664 

Yüklenici İşçiler (tedaş payı) 419     431 18.806   20.174 

1. Genel müdürlük  658    650       

2.Bölge Müdürlükleri  36    36       

3. Eğitim Merkezleri  50    55       

Diğer Giderler         

           2017 yılında personel ödemeleri toplamı 130.664 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ödemelerin %80,7 oranında 105,5 milyon TL'si işçilere, %16,9 oranında 22,1 milyon Tl'si 

sözleşmeli personel ve %2,1 oranında 2,8 milyon TL'si memurlara ilişkindir.  

Ücret artışları ve özlük hakları bakımından, memur ve sözleşmeli personelin aylık ve 

ücretleri 657 sayılı Kanun, yıllık bütçe kanunları, 527 sayılı KHK ve bu Kanun ve KHK’lerde 

değişiklik yapan 6111 sayılı Kanun ve 666 sayılı KHK, Bakanlar Kurulu kararları ve Yüksek 
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Planlama Kurulu kararları çerçevesinde belirlenmektedir. 

T.C. Maliye Bakanlığı’nın 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı genelgesi çerçevesinde; 

Teşekkül bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personel 

maaşları, belirlenen aylık gösterge ve katsayılar üzerinden, 399 sayılı KHK’ye ek (II) sayılı 

cetvele dâhil pozisyonlarda sözleşmeli olarak görev yapan personel ile kapsam dışı görev yapan 

sendika üyesi olmayan işçilerin temel ücretleri de 01.11.2017-30.06.2017 dönemi için %3 

oranında artırılarak, 01.07.2017-31.12.2017 dönemi için de Maliye Bakanlığının 2017/5 sayılı 

genelgesi çerçevesinde %6,92 oranında artırılarak ödenmiştir. 

Yönetim Kurulu'nun 12.10.2017 tarih ve 17-549 sayılı kararı ile Elektrik dağıtım 

sektöründeki elektrik dağıtım şirketleri, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile yabancı ülkelerin 

elektrik iş kolunda çalışan teknik elemanlarına talepleri doğrultusunda Yurtiçinde ve 

Yurtdışında verilecek eğitimlerde mevcut eğitim ücretlerinin artırılması, azaltılması ve 

gerektiğinde eğitimlerin ücretsiz verilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili 

kılınmıştır.   

Yönetim Kurulunun 12.10.2017 tarih ve 17-600 sayılı kararı ile 399 sayılı KHK'nin II 

sayılı cetveline tabi personelin, yurt içi geçici görev gündeliklerinin derece ve kademeleri esas 

alınarak 46,32 -48,25 TL arasında uygulanmasına karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 09.11.2017 tarih ve 19/604 sayılı kararı ile: "Sendika Üyesi 

Olmayan Daimi ve Geçici İşçilerin Çalışma Esaslarının 67 inci maddesi ile kendilerine konut 

tahsis edilen personelden kira birim değerinin %85 oranında konut kira bedeli alınması, 

68 inci madde ile sendika üyesi olmayan personelin yurt içinde veya yurt dışında geçici 

görevlendirilmesinde Harcırah Kanunun uygulanacağı, arazide çalışan personele ödenecek 

ilave arazi tazminatı ve yüksek gerilim tazminatı konularında düzenlemeler hususunda Genel 

Müdürlük makamı yetkilendirilmiştir. 

01.03.2017-28.02.2019 tarihleri arasında uygulanacak 17. Dönem İşletme Toplu İş 

Sözleşmesi TES-İŞ ile KAMU-İŞ arasında 10.11.2017 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme ile 

işçi ücretlerine iyileştirme sağlanarak birinci yıl % 7,5+5 ikinci yıl ise %3,5+3,5 oranında artış 

sağlanmıştır.   

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem 

tazminatı” başlıklı 112’nci maddesine 10.09.2014 tarihli ve 6552 saylı Kanun’un 8 inci maddesi 

ile eklenen fıkrası ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesi kapsamında alt 

işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 
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06.02.2015 tarih ve 29259 sayılı Resmi Gazetede 2015/7200 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı eki “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, 

Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Yönetmeliğin amacı 1 inci madde de; Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesi 

kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ihaleye 

çıkılmadan önce uygun görüş alınmasına, sorumluluklara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin 

usul ve esasları belirlemek olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 inci 

maddesinde; “… 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve 24.11.1994 

tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme 

programında bulunan ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşları ...” 

kapsamaktadır. 

Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre; KİT’ler ve Bağlı Ortaklıklar hazine 

Müsteşarlığından, 4046 sayılı Kanun kapsamında bulunan kuruluşlar Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığından uygun görüş alması zorunludur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Kamu İhale Kanununa Göre 

İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen 

İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik” 08.02.2015 tarih ve 29261 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin amacı 1 inci maddede; “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci 

maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin 

kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin 

hesaplanmasında alt işveren ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim 

kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasında hizmet sürelerine tekabül eden 

tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek” 

olarak belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin Geçici maddesinde; Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi 

devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe 

başladıkları tarihin esas alınacağı belirtilmiştir. 

 Belirtilen düzenlemelere istinaden 2017 yılsonu itibariyle daimi ve taşeron işçiler için 
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toplam 2.478 bin TL kıdem tazminatı ödemesi yapılmış olup, yılsonu itibariyle ayrılan 

karşılıkların alacak bakiyesi 45.012 bin TL tutarındadır.    

1.5.3 Tedarik 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin (b) bendinde 

sayılan kuruluşlardan olduğundan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerini bu Kanuna 

uygun olarak yapmak zorundadır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 

sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılması hasebiyle Teşekkülün Ana 

Statüsünde revizyona gidilmiş, hazırlanan yeni Ana Statü 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesine dayanarak hazırlanıp 11.11.2009 

tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Elektrik Dağıtım 

A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü 

Maddesinin (g) bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik” 

Teşekkülün yenilenen faaliyet alanlarına uygun hale getirilmek için güncellenmiştir. 

Güncellenen bu yönetmelik 05.05.2018 tarih ve 30413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş ve 11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Teşekkül Ana Statüde yaptığı değişikliklerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 

3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapabileceği mal ve hizmet alımlarının 

uygunlanabilirliği konusu ile ilgili olarak, Kamu İhale Kurumu’na yazılan 19.02.2018 tarih ve 

15489 sayılı yazı ekinde; 13 ana faaliyet konusu mal ve hizmet alımında talepte bulunmuştur. 

Talep, Kurul tarafından incelenmiş ve 09.03.2018 tarih ve 7351 sayılı yazı ile 

cevaplandırılmıştır.  

Yazı eki Kurul Kararında; "...4734 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Kamu İhale 

Genel Tebliği’nin hükümleri doğrultusunda incelenmesi sonucunda; 

TEDAŞ’ın Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin (b) bendinde sayılan 

kuruluşlardan olduğuna, 

1) EK-l’de belirtilen mal ve hizmetlerin anılan Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) 

bendi uyarınca istisna kapsamında olduğuna, 
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2) EK-2’de belirtilen mal ve hizmetlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 4.3’üncü 

maddesindeki “...4.3.2.5. İstisna taleplerinde yer verilecek mal ve hizmetlerin, bu idarelerin 

ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana 

faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini kapsamında, makine-teçhizat, ilk madde ve malzeme 

(ilk madde, yardımcı madde, ana malzeme, diğer işletme malzemesi ve bunlara ilişkin yedekler) 

ve dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gibi doğrudan üretim süreci ile ilgili mal alımları ve 

hizmet alımları. jlç sınırlı tutulması, ana faaliyetin bizzat kendisi olan nihai mal ve hizmetler 

için başvuruda bulunulmaması, üretim süreci ile ilgili olmayan ve bu idarelerin dışındaki diğer 

idarelerce de ihtiyaç duyulan, üretimle dolaylı ilişkilendirilebilecek ve/veya genel nitelikteki 

mal ve hizmet alımlanna taleplerde yer verilmemesi gerekmektedir...” hükmüne aykırı olduğu 

ve bu itibarla anılan Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında 

olmadığına, 

3)  4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında 

kabul edilen mal ve hizmet kalemlerinin doğrudan üretim veya ana faaliyetleri ile ilgili 

tutulmasındaki sorumluluğun talep sahibi idarede olduğunun bildirilmesine,..." Bu karar ile 

istisnaya uygun olması istenen 13 ana faaaliyet konusu işlerden 8'i kabul edilmiştir. 

Teşekkül Ana Sözleşmesi ile talep edilen ana faaliyet konusu; YG (Yüksek Gerilim) 

Test Laboratuvarı, Bakanlık Bilgi Teknoloji (BT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) ile ilgili 

Çalışmalar, Denetim faaliyetleri (yatırım, mal-hizmet alım satım, ...v.b), Genel Aydınlatma ile 

ilgili görevler, Elektrik Tesisleri için Etüt, Planlama, Proje çalışmaları, Ulusal ve uluslararası 

dağıtım şirketlerine enerji danışmanlığı ve mühendislik faaliyetleri, Elektrik işletme-bakım, 

arıza ve dağıtım sektöründe eğitimler vermek üzere eğitim tesisleri kurmak, Ulusal ve uluslar 

arası alanda kamu ve özel sektöre; Elektrik işletme-bakım, arıza ve dağıtım sektöründe 

çalışacak teknik personele yönelik çalışma alanlarıyla ilgili eğitimler vermek, İş Güvenliği 

Eğitimleri vermek Ekat (Elektrik Tesisleri) YG (Yüksek Gerilim) Altında Çalışma İzin Belgesi 

Eğitimleri vermek, Elektrik işletme-bakım, arıza ve dağıtım sektörü ile ilgili belge, sertifika 

vermek (EKAT YG Altında Çalışma İzin Belgesi vb.), Test Laboratuvarı ile Eğitim Tesislerinin 

Kurulumu-İşletimi ve Bilgi Teknolojileri ile ilgili gerekli sistem, makine ve techizat 

konularındaki Ar-Ge çalışmaları ve Elektrik Dağıtım sistemi ile ilgili teknolojik gelişmeleri 

kapsayan Ar-Ge çalışmaları, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği istisna kapsamında mal 

ve hizmetler olarak sayılmıştır. 

4734 sayılı Kanunun “istisna” başlığını taşıyan 3 üncü maddesine, 25.06.2009 tarih ve 

5917 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle (o) bendi ile “Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve 
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dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin bu faaliyetlerinin 

yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları enerji ve yakıt 

alımları” ibaresi eklenmiştir. Bu maddeye göre de, Teşekkülün diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarından yaptığı/yapacağı enerji ve yakıt alımları da 4734 sayılı Kanundan istisna 

tutulmuştur. 

KİT’lerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretiminde 

veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları yaklaşık maliyeti ve 

sözleşme bedeli belli bir limiti aşmayan mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu kapsamı 

dışında bırakılmak suretiyle bu kuruluşlara önemli bir kolaylık getirilmiştir. 

Bu hüküm çerçevesinde idarelerin tabi oldukları istisnanın (KİK 3g) parasal sınırı; 

29.01.2016 tarih, 29608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Tebliğine göre 

01.02.2017-31.01.2018 dönemi için 8.980.120 TL olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, yaptığı bu çalışma sonucunda 2016 

yılı Denetim Raporundaki 3'üncü öneri konusu  yerine getirilmiştir.   

1.5.3.1 Mal Alımları 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 2017 yılında gerçekleştirdiği mal alımları program ve 

geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 

 Tutar     

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

 (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı 

maddeler 
   2.181    4.035    3.519  (13) 

-Yurtiçi    2.181   4.035    3.519 (13) 

          -Genel müdürlük    2.181   4.035    3.519 (13) 

          -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

-Yurtdışı               

          -Genel müdürlük               

          -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

Yurtiçi alımlar toplamı   2.181     4.035    3.519  (13) 

Yurtdışı alımlar 

toplamı 

              

Genel Toplam  2.181  4.035  3.519 (13) 

Verilen sipariş avansları               
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Tabloda Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatlarının ihtiyaçları ile ilgili alımlara 

yer verilmiştir.  

Malzeme giderleri: Elektrik malzemesi (159.654 TL), kırtasiye ve büro malzemesi 

(1.175.824 TL), iş güvenliği ve giyim malzemesi (108.901 TL), akaryakıt (633.426 TL), kayda 

tabi malzeme giderleri (227.665 TL), diğer çeşitli malzeme giderleri (1.213.250 TL) teşkil 

etmektedir. 

Kamu İhale Kanunu'nun "Doğrudan temin" 22 maddesinin (d) bendinde "Büyükşehir 

belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (2017; 53.261TL), diğer 

idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri 

kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar." şeklinde tanımlanan 

ihtiyaçların temini için kullanılan bu yöntem ile mal alımları gerçekleştirilmiştir. 

Yılı içerisinde süreklilik arz eden ihtiyaçların ( kırtasiye malzemesi vb.) giderilmesi için 

mal alımlarının toplulaştırılarak temin edilmesi yönüne gidilmesi için idare ile yapılan iştişari 

görüşmeler sonrasında kırtasiye malzemelerinde birimlerin ihtiyaçlarının belirlenerek açık 

ihale yöntemi kullanılarak ihtiyaçların temini yoluna gidilmiştir. 

Bu konu ile ilgili açık ihale 26.10.2017 tarihinde yapılmış olup, 29.11.2017 tarihinde 

yapılan sözleşme ile yüklenici ihtiyaçları önceden belirlenen birimlere malzeme teslim tesellüm 

işlemlerini yaparak malzeme tedarik işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan bu uygulamanın 

genelleştirilmesi KİK'in temel ilkelere uygunluğunun yanında Teşekkül için de idari ve mali 

yönden faydalı olacaktır. 

Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016     

yılından 

devreden stok 

(Bin TL) 

2017 yılında 2018 

yılına 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler  226 6.925   6.923  228 

     -Genel müdürlük 226  6.925  6.923  228 

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer          

     -Genel müdürlük 
 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

Toplam   226  6.925  6.923  228 

     -Genel müdürlük 226  6.925  6.923  228 

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         
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İlk Madde Malzeme Stokları; Genel Müdürlük misafirevi (148.892 TL), Bostancı 

misafirevi (5.419 TL), Uludağ misafirevi (7.265 TL), Kreş (30.771 TL), Gölbaşı spor tesisleri 

(15.978 TL) ve Yemekhaneden (19.745 TL) oluşmaktadır. Bu stoklar bahsi geçen birimlerin 

hizmetlerini yürütmesi için belli miktarda ihtiyaç malzemelerinin ambarda tutulmasından 

ibarettir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Cari döneme ilişkin hizmet alımları, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre 

Sapma  
Miktar 

(personel) 

Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Üretim                

-Genel müdürlük       

        -Müesseseler       

-Bağlı ortaklıklar/şirketler       

2-Temizlik  376  16.608    23.090 389   17.809  %23 

-Genel müdürlük  139  5.858     139 6.721   

-Bölge Müdürlükleri  37  1.340     54 1.989   

-Kreş 63 2.793   63 2.939  

-Misafirevi 87 4.520   80 3.839  

-Eğitim Merkezi  50  2.096     53 2.321   

3-Koruma ve Güvenlik  42  2.198   3.791  42  2.364  %38 

-Genel müdürlük 33  1.898      33 2.032   

-Bölge Müdürlükleri 9  300      9 333   

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

4-Taşıt ve Araç 

Kiralama(Ulaşım Giderleri 

Dahil) 

   4.810    6.644    5.236 %21 

-Genel müdürlük   4.810   6.644    5.236   

-Müesseseler               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

6-Diğer 30 789 30 895 30 686 %23 

-Genel müdürlük 30  789  30  895  30  686   

-Müesseseler               

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

Genel Toplam  448 24.405    34.420  451  26.095  %24 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 38 

 

TEDAŞ’ın hizmet alımları (personel çalıştırma, personel taşıma ve araç kiralama) ile 

ilgili harcama tutarı tabloda görüldüğü gibi 26.095 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılına 

göre giderlerdeki %7 oranındaki artış asgari ücret ve personel sayısındaki (3 kişi) 

değişikliklerden kaynaklanmıştır. 

Her yıl yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamelerinin eki 

Kararlarda, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alımları ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebileceğinden bahisle, ihale yoluyla alınacak 

hizmetlerin usul ve esasları da belirlenmektedir.  

TEDAŞ Genel Müdürlüğünde, araç kiralama, temizlik,  yemekhane, bahçe bakımı, 

ilaçlama, atölye bakım onarım, hamaliye ve güvenlik hizmeti alım ihalelerinde “Kamu İhale 

Kanunu” hükümleri uygulanmıştır. 

1.5.4 Giderler 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait 2017 yılı giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

    

2016 2017 

Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen Ödeneğin son 

du 

Ödeneğe 

göre    duruma göre 

 

göre fark 

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

0)-İlk madde ve malzeme giderleri 2.181 4.035 3.519 (516) (12,8) 

   1-Genel müdürlük      

1)-İşçi ücret ve giderleri 71.659 100.600 92.065 8.535 (8,5) 

   1-Genel müdürlük      

2)-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve 

giderleri 

41.750 24.400 22.307 2.093 8,6 

   1-Genel müdürlük      

3)-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 45.654 48.437 37.621 (10.816) (22,3) 

   1-Genel müdürlük      

4)-Çeşitli giderler 13.266 18.800 17.693 (1.107) (5,9) 

   1-Genel müdürlük      

5)-Vergi resim ve harçlar 4.206 4.600 4.592 (8) (0,2) 

   1-Genel müdürlük      

6)-Amortismanlar ve tükenme payları 257.491 251.992 248.113 (3.879) (1,5) 

   1-Genel müdürlük      

7)-Finansman giderleri 303 304 291 (13) (4,3) 

   1-Genel müdürlük      

                                       Toplam 436.510 453.168 426.200 (26.969) (6) 
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 TEDAŞ'ın 2017 yılında finansman giderleri dahil, faaliyet giderleri olarak gelir 

tablosuna aktarılan giderler toplamı 426.200 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 426.200 bin TL 

tutarındaki giderlerde en büyük payı %58,2 oranı ile amortisman ve tükenme payları, %26,8 

oranı ile personel ücret ve giderleri, %8,8 oranı ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ve 

%4,2 oranı ile de çeşitli giderler oluşturmaktadır. 

Bu giderlerden, ilk madde ve malzeme, personel giderleri, vergi-resim ve harçlar, 

hizmet alımlarına ait giderler ile amortisman ve tükenme paylarına ilişkin ayrıntılı bilgilere 

raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. 

 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, bir önceki yıla nazaran 2017 yılında %17,6 

oranında düşüşle 37.621 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderlerin 18.036 bin TL’sini 

temizlik giderleri (14.344 bin TL’si destek ve temizlik işlerine ilişkin taşeron işçi giderleridir) 

oluşturmaktadır. Teşekkül faaliyet gösterdiği hizmet alanlarının temizliğini hizmet alımı 

suretiyle gerçekleştirmiştir. 2017 yılında araç kira giderleri 3.635 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

2016 yılında 13.266 bin TL olarak gerçekleşen çeşitli giderler, 2017 yılında % 33,4 

oranında artışla 17.693 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderlerin 5.782 bin TL’sini hukuk 

giderleri, 3.873 bin TL’sini aidat ve TEDAŞ'a ait ortak kullanım pay giderleri, 3.271 bin TL’sini 

seyahat ve konaklama giderleri, 214 bin TL’sini sigorta giderleri ve 4.553 bin TL’sini da çeşitli 

giderler oluşturmuştur. Çeşitli giderler 2016 yılında 1.988 bin TL iken, 2017 yılında 4.553 bin 

TL olarak gerçekleşmiştir. Artışın 3.060 bin TL’sini lojman giderleri oluşturmuştur. 

        

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

2015 yılına kadar doğrudan bir üretim faaliyeti bulunmayan Türkiye Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (TEDAŞ), EPDK mevzuatları çerçevesinde satın aldığı elektrik enerjisini yine EPDK 

mevzuatları çerçevesinde dağıtımını yapmıştır. 2013 yılı içerisinde TEDAŞ’a bağlı tüm dağıtım 

ve perakende satış şirketlerinin özelleştirilmesi nedeniyle TEDAŞ Genel Müdürlüğünün cari 

yıl içerisinde enerji alımı ve satımı olmamıştır. 

Belirtilen nedenle, üretim ve maliyetlerle ilgili bir inceleme ve değerlendirilme 

yapılmamıştır.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 29.12.2016 tarih ve 34090 sayılı yazısı ile 

"Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemleri" için verilen yetki konusu işlerle ilgili 

hazırlanan 2017 yılı hizmet satış listesi Yönetim Kurulunun 04.01.2017 tarih ve 1-2 no’lu kararı 
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ile onaylanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Yılı içerisinde yapılan uygulamalar sonucu konu 

ile ilgili olarak Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu takrir doğrultusunda 

Yönetim Kurulunun 12.10.2017 tarih ve 17-598 no’lu kararı ile güncellenerek uygulanmaya 

başlanmıştır. 

Bakanlığın vermiş olduğu yetki doğrultusunda yılı içerisinde 7.596 adet proje kabul 

(geçici/kesin), 11.382 adet proje onay işlemi yapılmıştır. Kuruluş proje kabulleri, proje 

onayları, hizmet satışları ve eğitim faaliyetlerinden toplam olarak 168.608.938 TL gelir elde 

edilmiştir.    

1.5.6 Pazarlama 

Teşekkülün pazarlama faaliyetleri, satın alınan elektrik enerjisinin alım yerinden 

tüketim noktalarına ulaştırılması, abonelerle gerekli irtibatların sağlanması, sayaçların kontrolü, 

endekslerin okunması ile faturalama ve tahsilat gibi işlemleri kapsamakta iken, TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki dağıtım ve perakende satış şirketlerinin tümü özelleştirildiğinden 

pazarlama faaliyeti bulunmamaktadır. 

1.5.6.1 Satışlar 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 2017 yılında satış faaliyeti bulunmamaktadır. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

2017 yılında satış faaliyeti bulunmayan.TEDAŞ Genel Müdürlüğünün satışlarla ilgili 

karlılık veya zararlılık durumu gerçekleşmemiştir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün bağlı şirketi ve iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

Teşekkülün 2017 yılı yatırım programı tasarısının hazırlanması çalışmalarına, Kalkınma 

Bakanlığı’nın 11.07.2016 tarih ve 2785 sayılı yatırım talep yazısı ile başlanmıştır.  

2017 yılı yatırım program tasarısında 57 milyon TL olarak belirlenen yatırım ödeneği 

Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı 06.09.2016 tarih ve E.41849 

sayılı takrir ile Yönetim Kuruluna sunulmuş,  Yönetim Kurulunun 13.10.2016 tarih ve 19-304 
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no’lu kararı ile 57 milyon TL olarak kabul edilmiştir. 

2016/9300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen 2017 yılı Programı ve bu 

program usul ve esaslarına dair karar 6 Ekim 2016 gün 29849 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmış olup TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tavan ödeneği 50 milyon TL olarak 

belirlenmiştir. 

2017 yılı Yatırım Programı projeler listesi 14 Ocak 2017 tarihli ve 29948 sayılı 

Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak kesinlik kazanmıştır. Detay ve alt detay programlar 

ile ilgili Yönetim Kurulunun 16.01.2017 tarih ve 3-4 no’u kararı ile kabul edilmiştir. Karar onay 

için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 17.01.2017 tarih ve E.3805 sayılı yazı ekinde 

gönderilmiştir. Ödeneklerinin harcanması ile ilgili 17.04.2017 tarihli Bakanlık yetki devri 

oluru, Özelleştirme İdaresinin 20.04.2017 tarih 2675 sayılı yazısı ile Teşekküle bildirilmiştir. 

Yatırım Programında, 2017 yılında toplam proje tutarı 50 milyon olarak belirlenmiş ve 

bu tutar cari yıl ödeneği olarak kabul edilmiştir. Bu ödeneğin 15 milyon TL’si 17D090070 proje 

no’lu etütler, 15 milyon TL’si 17D070040 proje no’lu işletmeler, 20 milyon TL’si 17D080840 

proje no’lu makine teçhizat projelerinde kullanılacak şekilde paylaştırılmıştır. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarını Mali Yılı Bütçe Kanunu, Mali Yılı Bütçesi 

Makro Çerçeve Kararı, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi,  Yılı 

Yatırım Programı, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 

Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuatta yatırımlar ile ilgili yer alan düzenlemelere 

uygun olarak gerçekleştirmesi esastır. 

Enerji sektörü yapım işleri ihaleleri enerji sektörüne ilişkin özel kanun yürürlüğe 

girinceye kadar; 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olarak yürütülmektedir. Özel kanun 

çıkarılmadığından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında belirlenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları dışındaki uygulamalar, Kamu 

İhale Kanunu ve meri mevzuatı çerçevesinde yürütülmüştür. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı yatırımlarına ait ödenek, harcama ve 

gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Yatırım ödeneklerinin harcanması ile ilgili 17.04.2017 tarihli Bakanlık yetki devri oluru 

Özelleştirme İdaresinin 20.04.2017 tarih 2675 sayılı yazısı ile Kuruluşa bildirilmiştir. 

Teşekkülün 2017 yatırım programı 3 ana başlıkta toplanmıştır. 

-Etüt-Proje İşleri: (17D090070,17D090090) 

17D090070 ve 17D090090 proje numaraları ile 2017 yatırım programında yer alan 

Etüd-Proje İşleri için 15 milyon TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yılı içerisinde diğer 

projelere yapılan aktarmalar sonucunda kalan 2 milyon TL ödenek ise harcanmamıştır. 

            -İşletmeler Grubu: (17.D.07.0040,17.D.07.0050) 

17.D.07.0040 (Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler) ve 17.D.07.0050 

(İstanbul Uluslararası Eğitim Merkezi Misafirhane İnşaatı Tadilat, Yenileme, Tefrişat, Sınıf 

Düzenleme ve Eğitim Malzemeleri) proje numaraları ile 2017 yatırım programında yer alan 

İşletmeler Grubu projeleri için 15 milyon TL tutarında ödenek tahsisi yapılmış olup yılı 

içerisinde yapılan revizeler sonucu bu tutar 10.035.700 TL olarak güncellenmiştir. Güncellenen 

bu ödeneğin yıl içerisindeki nakdi ve fiziki harcaması 9.449.097 TL olmuştur. Proje numarası 

17.D.07.0050 olan İstanbul Uluslararası Eğitim Merkezi Misafirhane İnşaatı projesi tek proje 

olmakla birlikte, proje numarası 17.D.07.0040 olan "Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek 

İşler" grubunun altında 42 adet alt proje yer almıştır. 

-Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Teknik Teçhizat ve Ekipman alımı 

ihalesi (17D080840/21) : 

Eğitim ve Sertifikasyon Merkezlerindeki (Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan) eğitim 

kalitesini artırmak ve teknolojik güncelliği yakalamak maksadıyla teknik teçhizat ve ekipman 

alımı için hazırlanan 31.10.2017 tarih ve 67539 sayılı ihale onay belgesi (Yaklaşık Maliyet 

Tutarı: 2.489.200 TL) aynı tarihte Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanmıştır. İhale 

onay belgesine istinaden konu mal alımı (18 iş kalemi) ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır. 

13.12.2017 tarihinde başlatılan ihale süreci ihale komisyonunun 15.12.2017 tarihinde 

düzenlediği ihale komisyon kararı ile tamamlanmış olup 18.12.2017 tarihinde ihale onay 

makamı tarafından onaylanmıştır. Bu bağlamda konu ihale ile ilgili sözleşme ise 29.12.2017 

tarihinde imzalanmıştır.  
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1.6 Bilanço 

Teşekkülün 31.12.2017 tarihli bilançosu, TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun 19.04.2018 

tarih ve 9-179 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.  

Teşekkülün ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmış olup, 

01.01.2017-31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına ek 1.1' de yer verilmiştir. 

Teşekkül muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali 

mevzuatı esas alarak “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bu konuda yayımlanan 

diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine uygun şekilde Türk Lirası cinsinden tutmakta ve 

finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre hazırlamaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinde, anonim şirketlerin bağımsız 

denetimi konusu ile yine 398 inci madde kapsamında da denetime tabi olacak şirketlerin 

Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir. 

Bu madde uyarınca denetime tabi olacak şirketleri belirleyen 2012/4213 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı, 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu 

Bakanlar Kurulu Kararının 3/(3) üncü maddesinde, 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşların bu 

Kararın kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. 

Ancak TEDAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı 

kararıyla özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne dönmüş ve bağımsız 

denetime tabi olmuştur. 

Yapılan incelemede bir firma ile anlaşma yapıldığı, ancak firmanın denetim tarihi 

(Mayıs-2018) itibariyle denetime başlamadığı görülmüştür. 

Bilançonun aktif ve pasifini oluşturan hesaplar aşağıda incelemiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

       31.12.2017 tarihli aktif hesaplar geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 10: Aktif Tablosu 

   Aktif (Varlıklar) 2016 2017 Fark 

Bin TL Bin TL       % Bin TL    % 

I-Dönen varlıklar:       

  A-Hazır değerler 723   

 

1.115  392 

  B-Menkul kıymetler 1.055.011  11,9 

 

1.338.391 15,1 283.380 

  C-Ticari alacaklar 3.251.699  36,6 2.923.681 

 

33,0 (328.018) 

  D-Diğer alacaklar 1.844.362  20,8 2.103.601 23,8 259.239 

  E-Stoklar 960   249  (711) 

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri       

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 23.409  0,3 7.297 0,1 (16.112) 

  H-Diğer dönen varlıklar 48.644   17.016 0,2 (31.628) 

                                 Toplam (I) 6.224.808  70,1 6.391.350 72,2 166.542 

II-Duran varlıklar:       

   A-Ticari alacaklar       

   B-Diğer alacaklar       

   C-Mali duran varlıklar      

   D-Maddi duran varlıklar 2.649.111 29,8 2.447.905 27,7 (201.206) 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 4.607  0,1 4.607 0,1  

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar       

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları       

   H-Diğer duran varlıklar       

                               Toplam (II) 2.653.718  29,9 2.452.512 27,8 (201.206) 

                               Genel toplam (I + II) 8.878.526  100 8.843.862 100 (34.664) 

                               Nazım hesaplar    3.477.406 

  

 3.498.608  21.202 

        2017 yılsonu itibariyle Şirket varlıklarının toplamı 8.843.862 TL'dir.  

         Varlıklar içerisinde en büyük pay "ticari alacaklar" hesap grubuna aittir. 

         Yılsonu itibarıyla "ticari alacaklar" hesabında kayıtlı 2.923.648.057 bin TL’nin tamamı; 

özelleştirmesi tamamlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinden TEDAŞ’a devredilen enerji 

alacaklarına aittir. 

         İHDS’nin 10.1 madde hükmüne göre, İHDS’nin ekinde yer alan elektrik dağıtım ve 

perakende satış şirketleri tarafından TEDAŞ’a devredilmiş olan alacakların borçluları 

tarafından ilgili elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerine ödenmesi halinde, tahsilatın 

yapıldığı ayın sonunu takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde tahsil edilen tutar ilgili elektrik 

dağıtım/perakende satış şirketi tarafından TEDAŞ’a aktarılması gerekmektedir.  

         Mevcut yapısı ile TEDAŞ’ın en önemli gelir kalemi olan bu alacaklar yıllar itibarı ile 

azalırken, tahsilatın ilgili dağıtım/perakende şirketlerince yeterince takip edilmemesi ve 
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bazılarının da geçmişe dönük söz konusu alacakları tahsilden kaçınması, TEDAŞ için önemli 

bir finansal sorun teşkil etmektedir. 

Bu nedenlerden en önemlisi, ilgili dağıtım şirketlerinin zaman aşımını kesecek türden 

bir bildirim ya da girişimde bulunmaması ve sözü geçen alacakların zaman aşımına uğraması 

ihtimalidir. 

Bir diğer neden, özellikle 3096 sayılı Kanuna göre devredilmiş olan ve İHDS’lerinde, 

geçmişe dönük bu alacaklara ilişkin tahsilatlarda, şirketin ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde 

“elektrik kesmek dâhil” her türlü kolaylığı gösterme yükümlülükleri olmasına rağmen bu yola 

gitmemeleridir. 

Hatta bu şirketlerden birinin bu alacakların tahsili konusunda söz konusu İHDS 

hükümlerine aykırı biçimde, TEDAŞ’a geçmiş dönem borçları bulunduğu halde, yazılarında 

abonelere bunu bildirmediği, bu borcun varlığına rağmen kendi dönem borçlarını tahsil ederek 

“borcu yoktur” yazısı verdikleri; yapılan borç sorgulamalarında geçmiş dönem TEDAŞ borçları 

varlığını sürdürmesine karşın, bu durumdaki birçok abonenin devir tarihinden sonraya ilişkin 

elektrik borçlarının bulunmadığı görülmüştür. 

Oysa 6098 sayılı Borçlar Kanununun 101 ve 102 nci maddelerine göre borçlu, eski ve 

yeni borçlardan hangisini ödeyeceğine dair bir bildirimde bulunmaksızın ödeme yaptığında, 

“kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda 

ödeme, muaccel borç için yapılmış sayılır” hükmü uyarınca bu tahsilatların TEDAŞ borçlarının 

kapatılmasında kullanılması gerekmektedir.   

Ayrıca bu alacakların tahsili bakımından 3096 sayılı Yasaya göre yapılan dağıtım şirketi 

devirlerinde, düzenlenen İHDS’lerde geçmiş dönem alacaklarının tahsili kolaylaştırmak üzere 

konulan “elektrik kesme” hususunun, 4046 sayılı Yasaya göre yapılan devirlerde düzenlenen 

İHDS’lerde yer almadığı; dolayısıyla TEDAŞ’ın sözü geçen eski alacaklarla ilgili olarak bu 

dağıtım şirketleri üzerinde herhangi bir yaptırım uygulayamayacağı gibi, bir zorlayıcı tedbir de 

alamayacağı anlaşılmaktadır. 

 TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirilen dağıtım 

şirketleri ile ilgili İHDS’lerde yer alan alacakların tahsili konusunda da gerekli çalışmaları 

yaptıkları, bu şirketlerle ilgili ETKB tarafından yaptırılan denetimlerde TEDAŞ’a ait geçmiş 

dönem alacaklarına ilişkin işlemlerin de incelenmesi için 07.12.2015 tarih ve 63781 sayılı yazı 

ile ETKB nezdinde girişimde bulundukları ifade edilmiş, ancak sözü edilen hususlarda somut 

bir gelişme sağlanamamıştır. Aynı şekilde, mevcut öneri gereği için, 10.12.2015 tarih ve 64830 
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sayılı yazı ile de ÖİB’ye iletilmiş, alınan 24.05.2016 tarih ve 3847 sayılı cevabi yazıda, özetle, 

İHDS’lerin değiştirilemeyeceği ve TEDAŞ’ın, İHDS kapsamındaki mevcut alacaklarını zaman 

aşımına uğratmadan tahsil etmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

TBMM KİT Komisyonunca izlemede bırakılan söz konusu öneri gereğinin yerine 

getirilerek, TEDAŞ alacaklarının, zaman aşımı da dikkate alınarak titizlikle takip edilmesi 

gerekmektedir. 

Yine Şirket varlıklarının %27,7'si maddi duran varlıklara aittir. 

Maddi duran varlıkların geçen yıldan devreden, cari dönemde giren çıkan ve izleyen 

yıla devreden edinme değerleri ile birikmiş amortismanları ve net değerleri, bilanço tipindeki 

sıralamaya göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Maddi duran varlıklar 

2016'dan  

Devir   

TL 

2017 yılında 2018'e  

Devir                    

TL 

Giren  

TL 

Çıkan    

TL 

Arazi ve arsalar 88.682.813 - 954 88.681.859 

Yer altı ve yerüstü düzenleri 4.008.443 -  4.008.443 

Binalar 198.287.930 6.952.764  205.240.694 

Tesisler makineler cihazlar 7.896.345.824 3.850  7.896.349.674 

Taşıt araç ve gereçleri 18.750.702 -  18.750.702 

Demirbaşlar 18.972.350 18.375.573  37.347.923 

Diğer maddi duran varlıklar 186.207.213  63.211.832 122.995.381 

Toplam (Brüt) 8.411.255.275 25.332.187 63.212.786 8.373.374.676 

Birikmiş amortismanlar (-) 5.762.450.181 183.260.731  5.945.710.912 

Toplam (Net) 2.648.805.094   2.427.663.764 

Yapılmakta olan yatırımlar 125.689  21.225 104.464 

Yatırım avansları 180.529 19.956.488  20.137.017 

Yatırım Toplamı 306.218 19.956.488 

  

21.225 20.241.481 

Genel Toplam 2.649.111.312   2.447.905.245 

Maddi duran varlıklara yıl içinde girişler toplamı 25.332.187 TL olup; 6.952.764 TL’si 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki İstanbul İçmeler Hizmet Binası bakım onarımı,                            

ETK Bakanlığının otopark, şoför odası bakımı, E Blok Çatı onarımı, TEDAŞ Bostancı Misafir 

evi ısıtma, sıcak su tesisat yapım işi, TEDAŞ Erzincan Eğitim Merkezi bina inşaat işi, TEDAŞ 

Aras Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası bakım işi, TEDAŞ Üsküdar- Vaniköy Konukevi bakım 

onarım işi,  TEDAŞ Genel Müdürlüğü kampüs içi pissu hattı yenileme, otopark zemin ve duvar 

kaplama işi, Radyoaktif Paratonerlerin değiştirilmesi, ısı merkezi yanı depo binasının 

tamamlanması, kampüs içi binaların mekanik, ısıtma, soğutma tesisat yenileme işi, Makam 
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odalarının yeniden düzenlenmesi, ABCD Blok yangın merdiven iç korkuluk yapım işi, makam 

katı mescit odalarına ferforje yapılması, Makam katı toplantı salonu tadilat işi, ABCD Blok 

asansör taşıyıcı kasnak alım işi, TEDAŞ doğalgaz tesisat yenileme işi, ABCD Blok zemin kat 

giriş düzenlenme işi, TEDAŞ Misafirhane, Kreş, Sağlık binası sol ve arka cephe peyzaj-sulama 

işi, 3.850 TL’si TEDAŞ Genel Müdürlüğü kampüs içinde kullanılması için, oto yıkama ve 

sanayi tipi elektrik süpürgesi alımı; 18.375.573 TL’si demirbaş alımlarından oluşmaktadır. 

Demirbaş alımları içerisinde en büyük pay, 8.195.000 TL ile DMO'dan alınan bilgi 

işlem için gerekli sistem network cihazlarına, 5.775.000 TL ile DMO'dan alınan video 

konferans sistem cihazlarına, 2.412.414 TL ile eğitim merkezleri için gerekli teçhizat alımlarına 

aittir. 

Önceki yıldan devreden 180.529 TL ile yıl içinde tamamı DMO’ne verilen 19.956.488 

TL tutarındaki avansla birlikte 2018 yılına devreden yatırım avansı tutarı 20.137.017 TL'dir. 

Öte yandan, önceki yıldan devreden 180.529 TL ile yıl içinde tamamı DMO’ne verilen 

19.956.488 TL tutarındaki avansla birlikte 2018 yılına devreden yatırım avansı tutarı 

20.137.017 TL'dir. 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabının yıl sonu tutarı avanslarla birlikte 20.241.481 

TL'dir. 

2015 yılı Sayıştay Raporunda; gerek kısmi bölünme sırasında TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü bilançosuna çekilen dağıtım tesisleri ile ilgili olarak yapılmakta olan yatırımların 

akıbeti, gerekse devir sonrasında yapılan diğer dağıtım tesisleri ile taşınmazların yerinde 

görülmesi, kayda alınması ve takibi bakımından TEDAŞ Genel Müdürlüğünün mülk sahibi 

sıfatıyla denetim ve kontrolünün önem arz ettiği; dağıtım şirketleri ile TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü arasında yapılan İHDS’lere bu amaçla (18/2 nolu) bir hüküm konularak, “… 

Dağıtım Tesisleri’nin güvenliğinin sağlanması, yatırımlar ve hizmet kalitesinin denetlenmesi 

konuları yürürlükteki mevzuata tabidir. Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Tesisleri başta olmak üzere 

İşletme Hakkı Devri’nin kapsamına giren malvarlığı değerleri yürürlükteki mevzuata göre 

denetlenir. Ayrıca, TEDAŞ malik sıfatıyla bir ay öncesinden haber vermek şartıyla yılda bir 

defa dağıtım tesislerinde kontrol gerçekleştirebilir. Bu kontrol sonucunda TEDAŞ tarafından 

tespit edilen eksiklikler bir tutanakla Kurum’a (EPDK) bildirilir” denildiği, dağıtım tesislerinin 

devredildiği ilk dönemde, bu kapsamda bazı dağıtım şirketlerinde kontroller yapıldığı, ancak 

özellikle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra TEDAŞ, 

dağıtım şirketlerinin denetiminin Bakanlıkça yerine getirildiği gerekçesiyle bu kontrolleri 
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yapmadığı; 6446 sayılı Kanunun denetim hususunu düzenleyen 15/(1) maddesi, “… Bu Kanun 

kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır. 

Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. 

Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı 

talepler süresinde karşılanır. Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim 

raporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul 

tarafından karara bağlanır” şeklinde olduğu; 6446 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan denetim, 

dağıtım şirketlerinin lisans konusu faaliyetlerinin tamamının denetimi olduğu, bu denetimin, 

şirket faaliyetlerinin tümü üzerinden mevzuata uygunluğu içeren ve sonuçların genel olarak 

değerlendirildiği bir çerçevede yapıldığı, oysa TEDAŞ ile dağıtım şirketleri arasında 

imzalanmış olan İHDS ile düzenlenen husus ise, TEDAŞ’ın “malik sıfatıyla” münhasıran İHDS 

kapsamına giren ve gelecekte geri alınacak olan dağıtım tesislerinin kontrolü olduğu, 

dolayısıyla, gerek denetimde kullanılan araçlar, gerekse denetimin amaçları bakımından 

birbirinden farklı bu denetim ve kontrol işlemi bir duplikasyon anlamına gelmediği gibi, 

sonuçları itibarı ile de benzerlik taşımamakta olduğundan bahisle, “İşletme hakkı özel sektöre 

devredilen elektrik dağıtım tesisleri ile ilgili olarak, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile elektrik 

dağıtım şirketleri arasında imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’nin 18/2 

maddesinde öngörülen kontrollerin düzenli olarak aksatılmadan yapılması” önerisine yer 

verilmiştir.  

Kuruluşça öneriye verilen cevapta, “öneri doğrultusunda hareket edilecektir” 

denilmiştir.  

“Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 24.04.2017 tarihli ve 2017/12 sayılı kararı ile 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu statüsüne iade edilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik dağıtım şirketleri denetimi yetkisinin 

meri mevzuata göre TEDAŞ’a devredilmesi ve tüm denetimlerinin TEDAŞ tarafından 

yürütülmesi hususu Bakanlık Makamının 31.05.2017 tarih 1198 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

TEDAŞ uhdesinde bulunan Dağıtım Sistemi’nin ve Tesisleri’nin işletilebilmesi için 

varlığı zorunlu diğer taşınır/taşınmazların mülkiyet hakkı saklı kalmak koşuluyla Elektrik 

Dağıtım Şirketi’ne İşletme hakkı devredilmiştir. 
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Mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan Dağıtım Tesislerinin, 6446 sayılı Kanunun amacında da 

belirtildiği üzere elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir 

şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, denetim sağlanması gerekliliği belirtilmiştir. 

Söz konusu yetki devri kapsamında; Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile 07.06.2017 

tarihinde düzenlenen protokole istinaden TEDAŞ’a 07.06.2017 tarihli YB-2 no’lu yetki belgesi 

verilmiştir. 

Bakanlık Makamının anılan Olurlarıyla yetki devrinin ihtisas sahibi kamu kuruluşu 

olarak TEDAŞ’a yapılmasıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15. Maddesi ve buna 

dayalı olarak çıkarılan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin (EDAŞ) faaliyetlerinin denetimi TEDAŞ 

tarafından yapılmakta olup Denetim Müdürlüğü koordinesinde yürütülmektedir. 

Denetim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları; Dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin 

(Yatırım, işletme ve bakım, müşteri hizmetleri, bilişim sistemleri, hizmet kalitesi, satın alma, 

vb.), denetimi ile ilgili işlemleri (planlama, uygulama, raporlama vb.) ve denetim ile ilgili 

mevzuat çalışmalarını (usul ve esas, görüş, teknik doküman vb.) yapmaktır. 

Genel Denetim Müdürlüğünün koordinesinde görevlendirilen heyetlerce 2017 yılında, 

yetki devrinden sonra EDAŞ’ların 2016 yılına ait 6 adet periyodik ve 2 adet kısmı denetim 

yapılıp, denetim raporları hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiştir. Denetim tarihi Mayıs 2018 

itibarı ile 2016 yılına ait 9 adet periyodik denetim ile ihtiyaca binaen 5 adet kısmi denetim 

yapılmış olup raporların hazırlanma aşamasında olduğu görülmüştür. Hazırlanma aşamasında 

olan tüm raporların 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesinin planlandığı 

belirtilmiş, ayrıca 2016 yılına ait 2 adet denetim ile 2017 yılı faaliyetlerinin denetimine ise 2018 

Temmuz ayı itibarı ile başlanılacağı ifade edilmiştir. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Bilançonun pasif bölümünü oluşturan hesaplar, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  Tablo 11: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 

       

      2016 

 

(t-1) 

     2017    Fark 

   Bin TL      %    Bin TL   %    Bin TL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:          

  A-Mali borçlar           81.454 0,8 102.165 1,1 20.711 
  B-Ticari borçlar      2.532.201 29,4 2.513.981 28,4 (18.220) 

  C-Diğer borçlar         950.385 13,1 1.014.003 11,5 63.618 

  D-Alınan avanslar       
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri       

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler           15.130 0,2 2.488 0,0 (12.642) 
  G-Borç ve gider karşılıkları   0,3    

  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları            56.301  210.811 2,4 154.510 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar       

                                               Toplam (I)      3.635.471 43,8 3.843.448 43,4 207.977 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:       
  A-Mali borçlar         871.124 9,0 959.362 10,8 88.238 

  B-Ticari borçlar         419.560 4,6 418.099 4,7 (1.461) 
  C-Diğer borçlar       

  D-Alınan avanslar       

  E-Borç ve gider karşılıkları             68.883  56.749 0,6 (12.134) 
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider         

264 264.975 

    

      Tahakkukları 264.975   163.891 1,9 (101.084) 
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar       

                                               Toplam (II)  1.624.542 13,6 1.598.101 18,0 (26.441) 
                                             Toplam (I+II)  5.260.013 57,4 5.441.549 61,4 181.536 
III-Öz kaynaklar:       

  A-Ödenmiş sermaye    18.348.642 202,9 18.348.642 207,5  
     - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)       

     - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)       
  B-Sermaye yedekleri     1.307.631  14,5 1.307.631 14,8  

  C-Kar yedekleri        311.401 3,4 311.401 3,5  

  D-Geçmiş yıllar karları        725.475 8,0 725.475 8,2  
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)  (16.842.660) (184,1) (17.074.636) 193 (231.976) 

  F-Dönem net karı (zararı)       (231.976) (2,1) (216.200) (2.4) 15.776 

                                                Toplam (III)      3.618.513 42,6 3.402.313 38,6 (216.200) 
                                Genel toplam (I+II+III)      8.878.526 100 8.843.862 100 (34.664) 

                                        Nazım hesaplar             3.477.406  3.498.608  21.202 

8.843.862 bin TL olan kaynakların, %61,4'ü yabancı kaynaklara, %38,6'si öz kaynaklara 

aittir. 

Kuruluşun kısa ve uzun vadeli mali borçları toplamı 1.061.527.505 TL olup aşağıda 

açıklanmıştır. 

Vadelerine bir yıldan fazla süre bulunmakla birlikte uzun vadeli kredilerin, bilanço 

tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksitleri ile vadesi bir yılın altına düşenleri 

ve bunların tahakkuk ettiği halde henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği bu hesap grubunun 
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yılsonu bakiyesi 102.165.736 TL olup; 65.785.493 TL’si AYB, 36.380.243 TL’si de DB 

kredileri ile ilgilidir. 

AYB ve Dünya Bankası’ndan sağlanmış uzun vadeli krediler, bilançonun uzun vadeli 

yabancı kaynaklar başlığı altındaki “A- Mali borçlar”  hesabında takip edilmektedir. 

Bilanço tarihi itibarıyla vadesine bir yıldan fazla süre kalmış banka ve diğer finans 

kuruluşlarından alınan uzun vadeli kredilerin izlendiği bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 

959.361.769 TL olup; 815.918.474 TL’si AYB, 143.443.295 TL’si de DB kredilerine ilişkindir. 

Teşekkül, 21 dağıtım bölgesinin Kayseri İli dışında kalan 20’sinde ve büyük ölçüde 

şehir metropol alanlarında bulunan Orta ve Alçak Gerilim elektrik dağıtım şebekelerinin 

rehabilitasyonu ve genişletilmesi ile iki bölge SCADA/DMS (Denetimli Kontrol ve Veri 

Toplama/Dağıtım Yönetimi Sistemi) sisteminin tesis edilmesi işine ait tahmini maliyeti 650 

milyon Avro tutarındaki yatırım projesinin finansmanı amacıyla 120 milyon Avro ’su Şirket öz 

kaynaklarından karşılanmak üzere 325 milyon Avro AYB’den, 205 milyon Avro Dünya 

Bankası’ndan uzun vadeli kredi temin etmiştir. 

Teşekkülün 2017 yılı itibariyle kısa vadeli ticari borçları, Teşekkül kaynaklarının 

%28,4'ünü oluşturmaktadır. 

Yılsonu itibariyle 2.513.980.661 TL kalıntı veren kısa vadeli ticari borçların %99,3’ü 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine aittir. 

   Kamu İktisadi Teşebbüslerine borçların tamamı, dağıtım şirketlerinin enerji alım 

(EÜAŞ) ve sistem kullanım bedelinden (TEİAŞ) kaynaklanan borçlarına ait olup, TEDAŞ 

bilançosuna çekilen tutarların izlendiği bu hesabın yılsonu bakiyesi 2.496.297.079 TL’dir. Bu 

tutarın, 2.317.063.910 TL’si, dağıtım şirketlerinin EÜAŞ’a, enerji alım borçlarına ait olup söz 

konusu borç TEDAŞ’ça devralınmış, ödemesi ÖİB tarafından taahhüt edilmiştir. Ancak ÖİB 

tarafından para aktarımı olmamıştır. 

 Yılsonu itibarıyla "diğer borçlar" hesabında kayıtlı 1.014.003.124 TL'nin 

1.013.662.091 TL’si, gerek ticari olmayan (yargı ile ilgili), gerekse dağıtım şirketlerinin AYB 

ve DB tarafından kredilendirilmiş yatırımları ile ilgili geri ödeme ve tahsilatların, ilgili 

bankalara bu ödemeler yapılıncaya kadar geçici olarak kaydedildiği ve TEDAŞ'ın mali borcu 

niteliği taşımayan tutara ilişkindir. 

Sermayesi 22 milyar TL olan kuruluşun ödenmiş sermayesi 18,3 milyar TL'dir.  

2017 yılı faaliyet döneminde 216.200.039 TL zarar edilmiş, 17.074.635.900 TL olan 
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geçmiş yıl zararları ile birlikte bilanço zararı 17.290.835.939 TL'ye yükselmiştir. 

-Nazım Hesaplar: 

Şirket’in sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, Şirket’in 

fer’i zilyetliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, Şirket dışında bir kısım işletme 

varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi; kullanılması bir kısım hukuki sınırlamalara 

tabi işletme varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da muhasebe disiplini altında toplanması 

istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi amacıyla bu hesapta izlenen toplam 3.498.607.530 

TL’nin; 

2.028.363.573 TL’si Devredilen şirketlerden aktif devri 

394.493.460 " Pasif hesap devirlerine, 

995.077.393     "                                Yüklenicilerden alınan teminat mektuplarına, 

54.730.851     "                                Verilen teminat mektuplarına, 

16.093.703     "                                Vergiye tabi olmayan bağlı ortaklıkların karlarına, 

 5.886.182     "                                Yararlanılacak yatırım indirimine, 

3.943.414     “ Göksu’dan devir alınan yüklenici ilgili teminatlara, 

 

 

15.576     "                                Kayda tabi malzeme ve iz bedelle alınan tesislere, 

1.902     "                                İhale sözleşme dosyalarına, 

994     "                                Tahvil, bono ve hisse senetlerine, 

347     "                                İz bedelle alınan tesislere, 

105     "                                Çeklere, 

23     "                                Diğer sözleşmelere, 

4     "                                Aciz vesikasına, 

1     "                                Kasa yedek anahtarlarına, 

1     "                                Abone sözleşmelerine, 

1     "                                Sipariş avanslarına, 

3.498.607.530 .- aittir. 

genel 

genel toplama bakı 
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1.7 Gelir Tablosu 

Teşekkülün 2017 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı önceki 

dönem verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiş, gerekli bilgilere tablodan sonra yer 

verilmiştir. 

Tablo 12: Gelir Tablosu 

  2016 2017 Fark 

Gelir ve giderler Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar - 168.609 168.609 

B-Satış indirimleri (-)  829 829 

C-Net satışlar  167.780 167.780 

D-Satışların maliyeti  - - 

                  Brüt satış kârı veya zararı (-)  167.780 167.780 

E-Faaliyet giderleri (-) 483.009 425.909 57.100 

                   Faaliyet kârı veya zararı (483.009) (258.129) 224.880 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 208.894 234.782 25.888 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 9.291 125.783 (116.492) 

H-Finansman giderleri (-) 303 291 12 

                  Olağan kâr veya zararı (-) (283.709) (149.421) 134.288 

I-Olağandışı gelir ve kârlar 120.023 85.572 (34.451) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 68.290 152.351 (84.061) 

                  Dönem kârı veya zararı 231.976 216.200 15.776 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş. (-)    

                  Dönem net kârı veya zararı (-) 231.976 216.200 15.776 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesi uyarınca elektrik piyasasında 

faaliyette bulunacak tüzel kişilerin, faaliyet konularına göre EPDK’dan lisans alma zorunluluğu 

bulunmaktadır. Türkiye’deki elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri, 01.09.2006 tarihine 

kadar TEDAŞ tarafından, EPDK’dan temin edilmiş “Dağıtım Lisansı” ve “Perakende Satış 

Lisansı” hükümlerine göre yerine getirilmiştir. 

Önceki yıllar faaliyet konuları arasında yer almayan enerji üretim projelerinin onayı, 

geçici kabul, kesin kabul, eğitim faaliyeti gelirleri, kamulaştırma hizmet gelirleri,  "679- Diğer 

Olağandışı Gelirler" hesabında izlenmekte iken 19.12.2016 tarih, 9222 sayılı Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde yayımlanan Ana Sözleşme değişikliği ile söz konusu gelirler faaliyet gelirleri 
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içerisine alınmıştır. 

Dolayısıyla söz konusu gelirler 2017 yılı gelir tablosunda "brüt satışlar" hesabı 

içerisinde yer almıştır. 

Kuruluş, brüt satışlarından satış indirim tutarının tenzil edilmesi sonucu 167.780.376 

TL brüt satış kârı elde etmiştir.  

Ancak brüt satış kârının üzerinde faaliyet gideri olduğundan faaliyet zararı doğmuştur. 

425.908.979 TL olan faaliyet giderlerinin tamamı genel idare giderleri hesabına 

kaydedilmiş olup;  

    3.518.721   TL’si İlk madde ve malzeme giderlerine, 

105.075.517 " Personel ücret ve giderlerine, 

  37.620.512 " Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 

  17.693.043 " Çeşitli giderlere, 

    4.591.845 " Vergi, resim ve harçlara, 

248.112.749 " Amortisman ve tükenme paylarına, 

 

 

    9.296.592 " Kıdem tazminatı karşılık giderlerine, 

425.908.979 .- Aittir. 

 2006 yılında dağıtım şirketlerinin araçları dışında kalan tüm maddi ve maddi olmayan 

duran varlıklarını aktiflerinden çıkararak TEDAŞ’a devretmeleri nedeniyle belirtilen tarihten 

itibaren TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde amortisman ve tükenme payları, toplam giderler 

içerisinde büyük yer tutmaktadır. 

Brüt satış kârından 425.908.979 TL tutarındaki faaliyet giderinin tenzili sonucu faaliyet 

zararı tutarı 258.128.603 TL olmuştur. 

Kuruluşun 291.259 TL olan finansman giderlerinin tamamı teminat mektupları 

komisyon masraflarına aittir. 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap grubunda geçen yıla nazaran yüksek 

tutarda artış olmuştur. Yapılan incelemede, hesap grubu içinde yer alan ve karşılık giderleri 

hesap bakiyesi olan 123.701.076 TL’nin özelleştirme sonucu dağıtım şirketlerinden devir 

alınan tarımsal sulama alacaklarından hukuk birimine intikal edip dava açılanlar için ayrılan 

karşılıklara ait olduğu görülmüştür. 

Söz konusu faaliyet zararı ve finansman giderlerinin yanında 320.354.393 TL tutarında 
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faaliyet dışı gelir ve kâr ile 278.134.570 TL tutarında faaliyet dışı gider ve zarar meydana gelmiş 

ve 2017 yılı faaliyet dönemi, 216.200.039 TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır. 

Teşekkülün dönem sonucunun, kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve istisnalar 

dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanacak kurumlar 

vergisi ve/veya diğer yasal yükümlülük tutarı tahakkuk etmemiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Teşekkülün mali durumuna ilişkin 2017 yılı finansal tablolarına göre yapılan mali 

incelemeler aşağıdadır. 

Tablo 13: Mali Rasyolar Tablosu 

 

Rasyolar 

2016 

% 

2017 

% 

Artış-

azalış % 

1-Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 59,2 61,4 3,8 

2-Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 68,8 62,5 (9,2) 

3-Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 452,0 166,3 (63,2) 

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

k.kaynaklar 

451,7 166,3 (63,2) 

5-Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Ödenmiş sermaye 

                           Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 

   

6-Zararlılık=Dönem zararı x 100/Öz kaynaklar 6,4 6,4  

7-Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 29,8 27,7 (7,0) 

8-Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar  0,05  

9-Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar  0,03  

10-Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi  0,07  

11-Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar  0,05  

12-Maliyet giderleri göstergesi=Satışların maliyeti x100/Net satışlar    

13-Faaliyet sonucu göstergesi=Faaliyet giderleri x100/Net satışlar  253,8  

Önceki yıllar diğer olağan dışı gelirler hesabında izlenen gelirlerden bir kısmının Ana 

Sözleşme değişikliği nedeniyle  “brüt satışlar” içerisinde yer alması nedeniyle bu yıl devir 

hızları hesaplanabilmiştir. 

Ancak satış hesaplarına kaydedilen gelirlerin düşük olması devir hızlarının da düşük 

olmasına neden olmuştur. Ayrıca faaliyetlerin zararla sonuçlanması nedeniyle kârlılık 

incelemesi de yapılamamaktadır. 

TEDAŞ’ın hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketinin tamamı 4046 sayılı Kanun 

çerçevesinde özelleştirilerek özel yatırımcılara devredilmiş, bu kapsamda özelleştirmelerden 

elde edilen toplam 12.744.750.000 ABD Doları cinsinden özelleştirme geliri ise TEDAŞ 

hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan özelleştirme fonuna gelir kaydedilmiştir. 

Bilanço zararı 17,3 milyar TL, esas sermayesi 22 milyar TL, ödenmiş sermayesi 18,3 
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milyar TL, yedekleri 1,6 milyar TL olan Kuruluşun öz kaynakları toplamı 3,4 milyar TL olup, 

her yıl zarar edilmesi nedeniyle öz kaynak yitirilişi de devam etmektedir.  

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 

- Öz kaynak değişim tablosu 

- Nakit akış tablosu 

- Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço, gelir tablosu ve nakit akış 

tablosuna verilmiştir. 

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

uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara 

ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak 

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dâhilinde, 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 
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faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

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

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

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

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmek 

amacıyla yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan 

mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 
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7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: TEDAŞ Genel Müdürlüğünün geçmiş dönem elektrik tüketiminden 

kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan 

alacakların tahsil ve tasfiye edilememesi 

   TEDAŞ ile Dağıtım Şirketleri arasında imzalanan 24.07.2006 tarihli İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesi’nin 10-Alacakların Tahsili” başlıklı maddesinde;  "TEDAŞ’a devredilmiş 

olan alacakların borçluları tarafından Şirket’e ödenmesi halinde, tahsilatın yapıldığı ayın 

sonunu takip eden 7 (yedi) işgünü içerisinde tahsil edilen tutar Şirket tarafından TEDAŞ’a 

aktarılır" hükmü yer almıştır. 

Dağıtım ve Perakende Şirketlerinin devrine esas bilançolarında yer alan; Resmi 

Dairelerden, Belediyelerden (iç tüketim ve içme suyu), tarımsal sulama alacakları ile 2006 ve 

2007 yılsonu itibariyle “131- Ortaklardan Alacaklar” hesabına alınan tutarlar TEDAŞ Genel 

Müdürlüğünde bırakılmıştır. 

3,8 Milyar TL tutarındaki bu alacakların tahsilinde; tahsilatın yapıldığı ayı takip eden 7 

işgünü içerisinde TEDAŞ’a devredilmesi icap etmektedir. Ancak; bazı şirketlerin yeterli takibi 

yapmaması, tahsil edilen tutarı kendi alacaklarına mahsup etmesi nedenleriyle tahsilatlarda 

istenen sonuç alınamamıştır. 

Bu alacaklardan yeterli tahsilatın sağlanabilmesi için bir kısım çalışmalar yapılmıştır. 

Bu kapsamda; DİCLE EDAŞ ve DİCLE EPSAŞ’tan gerekli tahsilatın sağlanamaması nedeniyle 

13.01.2014 tarih ve 790 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile bu alacakların TEDAŞ DİCLE Bölge 

Koordinatörlüğünce icra işlemleri başlatılarak söz konusu alacakların yasal yoldan tahsilatına 

çalışılması kararlaştırılmıştır. 

Ancak, çeşitli nedenlerle tahsilatta başarılı olunamaması nedeniyle TEDAŞ Yönetim 

Kurulunun 20.02.2014 tarih ve 6/30 sayılı kararı ile; Hukuk Müşavirliğince hazırlanacak “… 

A.Ş. İle TEDAŞ Arasında Gerçekleştirilen İcra Takibi Dosyalarının Devir İşlemi Sonucu 

Taraflardan Birinin Sorumluluğuna Geçecek Dosyaların Takibinde İzlenecek Usul ve Esaslara 

Dair Protokol”  hükümleri çerçevesinde şirket kontrolünde sözleşmeli avukatlarınca yapılması 

kararlaştırılmıştır. Söz konusu protokolü Temmuz-2014 ayı itibariyle 6 şirket imzalamıştır. 

Bu protokolde de başarılı olunamaması üzerine 07.07.2014 tarihli Genel Müdürlük 

Oluru ile tekrar “Temlik harcı”nın yatırılarak taraf değişikliğinin sağlanması ve gerekli tüm 

işlemlerin TEDAŞ Genel Müdürlüğü avukatlarınca yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. “Olur” 
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gereğinin yapılması için 11.07.2014 tarihinde Bölge Koordinatörlüklerine gönderilmiştir. 

Bölge Koordinatörlüğü avukatlarınca temlik harcı yatırılacak dosyalarla ilgili 

araştırmalar sürdürülürken; 11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 

Kanun”un; geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında TEDAŞ ve özel sektöre devredilen dağıtım 

şirketlerinin tüketimden kaynaklanan alacaklarının yeniden yapılandırılması hususu 

düzenlenmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 16.09.2014 tarih ve 17051 sayılı “OLUR” u ile 

oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan “6552 sayılı Kanun’un Geçici 2 nci maddesinin 

ikinci fıkrası ve diğer ilgili maddelerine İstinaden, “Elektrik Dağıtım/Perakende Satış 

Şirketlerinden Devir Alınan Elektrik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

Uygulama Usul ve Esasları” TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun 09.10.2014 tarih ve 19/281 sayılı 

kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Bu çalışmalar sürdürülürken; TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 25.09.2014 tarihli 

“OLUR”u ile; Özelleştirilen Elektrik Dağıtım/Perakende Şirketlerinden TEDAŞ’a devri 

yapılan alacaklarla ilgili olarak (İcralık alacaklar dahil), 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci 

maddesinin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi, alacakların şirket, abone ve 

gerekli mutabakat çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulacak çalışma grupları ve bu 

grupların koordinasyonunu sağlayacak koordinasyon kurulunun oluşturulması 

kararlaştırılmıştır. Adı geçen komisyon; Mali İşler ve Finans Yönetim Daire Başkanının 

başkanlığında; Müfettiş, Avukat ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Mali İşler ve Finans 

Yönetim Daire Başkanlığından birer Müdürün katılımı ile 5 personelden oluşturulmuştur. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 29.09.2014 tarihli “OLUR”u ile; Özelleştirilen Elektrik 

Dağıtım/Perakende Şirketlerinden TEDAŞ’a devri yapılan alacakların (6111 Sayılı Kanun 

kapsamında taksitli olanlar, icralık olanlar, normal taksitli olanlar ve herhangi bir işlem 

görmemiş olanlar) Şirket, abone, işletme, fatura ve tutar bazında incelenmesi, değerlendirilmesi 

ve ayrıntılı tespit çalışmalarının yerine getirilmesi amacıyla; özelleştirilen şirketler 7 gruba 

ayrılarak 7 müfettişin koordinatörlüğünde; Hukuk Müşavirliği, Mali İşler ve Finans Daire 

Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığından birer üyenin katılımı ile 7 ayrı komisyon 

kurulmuştur. 

  TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Bölge Koordinatörlüklerine 

gönderdiği 03.06.2015 tarih ve 17749 esas sayılı yazıda; gelişmelerden özetle söz edildikten 

sonra; 6552 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmayarak icra dosyasını 

yapılandırmayan borçlulara ilişkin olarak; “icra dosyaları ile ilgili icra müdürlükleri nezdinde 

taraf değişikliği talebinde bulunulmasına rağmen, bu talebin kabul edilmediği dosyalar için 

temlik harcının yatırılması suretiyle taraf değişikliğinin sağlanarak bahsi geçen dosyalara 
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ilişkin gerekli iş ve işlemlerin Koordinatörlüklerce ivedilikle yerine getirilmesi ile dosyaların 

sürüncemede kalmaması ve muhtemel hak kayıplarının önlenmesi açısından Genel Müdürlük 

alacaklarının tahsilinin sağlanmasını teminen icra dosyalarının etkin bir şekilde ve titizlikle 

takip edilmesi”  istenmiştir.  

Sayıştay 2014 yılı denetim raporunda (sayfa 97); "Bağlı şirketlerin enerji satışından 

alacakları olup, İşletme hakkı devri aşamasında TEDAŞ'da bırakılan alacakların zamanaşımına 

uğratılmadan tahsilinin sağlanması hususunda her türlü önlemin alınması", 

Sayıstay 2015 yılı denetim raporunda (sayfa 18); “TEDAŞ Genel Müdürlüğünün geçmiş 

dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında 

TEDAŞ’ta kalan alacakların zaman aşımına uğrama riski de dikkate alınarak dosyalarının etkin 

bir şekilde ve titizlikle takip edilmesi", 

Sayıstay 2016 yılı denetim raporunda (sayfa 17); TEDAŞ Genel Müdürlüğünün geçmiş 

dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında 

TEDAŞ'ta kalan alacakların, zamanaşımına uğrama riski de dikkate alınarak gerekli 

çalışmaların zamanında ve geciktirilmeksizin yapılarak tahsil ve tasfiyesi" önerilmiştir. 

 2015 ve 2016 yılı denetimlerine  ilişkin TBMM KİT toplantılarında “öneri 

doğrultusunda çalışmaların yürütülmekte olduğu” ifade edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde 2017 yıl sonu itibariyle İHDS 

çerçevesinde TEDAŞ' devredilen alacaklardan 17.844 abone üzerindeki 397.409.978 TL 

tarımsal sulama, 2.280 abone üzerindeki 368.986.075 TL Belediye, 4.980 abone üzerindeki 

15.868.498 TL diğer abone grubu ve 381 abone üzerindeki 578.274 TL resmi daire olmak üzere 

toplam 25.485 abone üzerindeki 782.842.825 TL anapara tutarlı alacak yapılandırılmıştır.  

 2017 yılsonu itibariyle yapılandırılamayan anapara alacakları da; tarımsal sulamadan 

44.968 abone üzerinde 1.597.193.035 TL, belediyelerden 3.428 abone üzerinde 393.798.857 

TL, diğer abone gruplarından 35.586 abone üzerinde 9.180.207 TL ve resmi dairelerden de 

5.926 abone üzerinde 96.936.547 TL olmak üzere toplam 2.081.423.332 TL tutarındadır. 

Sonuç olarak yapılandırılan 782.842.825 TL anapara tutarlı alacak ile, 

yapılandırılamayan 2.081.423.332 TL tutarındaki anapara alacak olmak üzere, 2017 yılsonu 

itibariyle özelleştirme aşamasında İHDS çerçevesinde TEDAŞ’a devredilen elektrik 

tüketiminden kaynaklanan alacaklar toplamı (183.266.157 TL tutarındaki 2005/8928 sayılı 

BKK geregi Belediye uzlaşma alacakları hariç) 2.864.266.157 TLsine ulaşmaktadır. 

Diğer yandan, 2017 yılı içerisinde 32.654 abone üzerindeki toplam 480.821.401 Tl 

tutarındaki alacaklarla ilgili icrai takip için, dosyaların Hukuk Müşavirliğine gönderildiği ve 

123.701.076,19 TL tutardaki alacağın Şüpheli Ticari Alacaklar hesabına alınarak 

123.701.076,19TL tutarında karşılık ayırıldığı, 2018 yılında da 6.328 abone uzerindeki 

8.331.503 TL tutarındaki alacaklarla ilgili icrai takip için Hukuk Müşavirliğine gönderildiği 
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anlaşılmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 

dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların gerek idari olarak, 

gerek se dava yolu ile zamanaşımına ugratılmadan tahsil ve tasfiyesinin sağlanması 

gerekmektedir. 

 

Öneri: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 

dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların gerek idari olarak, 

gerek se dava yolu ile zamanaşımına ugratılmadan tahsil ve tasfiyesinin sağlanması önerilir. 

BULGU 7.1.2: Genel aydınlatma giderleri 

TEDAŞ’ın aracı olduğu genel aydınlatma ödemeleri ile ilgili olarak yapılan inceleme 

sonuçlarına aşağıda kısaca değinilmiştir. 

 Hizmet alanında 31.12.2017 tarihi itibarı ile genel aydınlatma ile ilgili olarak 207.659 

abone, 9.591.859 direk ve 8.641.370 armatür bulunmaktadır.  

2017 yılı içerisinde Genel Aydınlatma Denetim Müdürlüğü’nce; 

-İFP döneminde saha denetimi yapılmış ancak nihai raporu tanzim edilmeyen 7 şirketin 

raporu hazırlanmış ve 81.408.763 TL fazla tüketim tespit edilerek ilgili yerlere bildirilmiş olup, 

kesintiler büyük oranda tamamlanmıştır. 

-12 adet Elektrik Dağıtım Şirketinin genel aydınlatma kapsamında yer alan 

abonelerinden daha önce denetlenmeyen 60.041 adedinin ilk denetimi yapılmış olup, 11 adet 

ara rapor hazırlanmış ve 384.728.808,6 kWh fazla tüketim tespit edilerek ilgili yerlere 

bildirilmiştir 

-4 adet Elektrik Dağıtım Şirketinde genel aydınlatma kapsamında yer alan abonelerden 

daha önce denetlenen 1.800 adedi için şirket itirazlarının denetimi yapılmış olup 3’ünan nihai 

raporu hazırlanmış ve 16.243.883 TL fazla tüketim tespit edilerek ilgili yerlere bildirilmiş olup, 

kesintiler büyük oranda tamamlanmıştır. Kalan şirketin de nihai rapor çalışmalarının 

tamamlanmak üzere olduğu görülmüştür. 

2018 yılı içerisinde (Ocak-Mayıs); 4 adet Elektrik Dağıtım Şirketinin genel aydınlatma 

kapsamında yer alan abonelerinden daha önce denetlenmeyen 38.443 adedinin ilk denetimi 

yapılmış olup, raporlama aşamasında olduğu belirlenmiştir. 

Genel aydınlatma giderleri denetimleri ile ilgili olarak; Aydınlatma Yönetmeliği’nin 

geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aydınlatma giderlerine ait ödeme talebinde 

bulunması üzerine, Gediz EDAŞ’ta yerinde yapılan denetim sonrasında düzenlenen 01.06.2015 

tarihli Komisyon Raporunda ödemenin yapılmaması, daha sonra TEDAŞ Genel Müdürlüğü 

muhasebe birimi görevlilerince düzenlenen 08.04.2016 tarihli Komisyon Raporunda da 

ödemenin yapılması öngörülen 1.538.608 TL’nin esasen TEDAŞ alacağı olduğu dikkate 

alınarak tahsiline çalışılması, Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 

yapılmış tüm ödemelerin denetim kapsamına alınması gerekmektedir. 
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Öneri: 

Genel aydınlatma giderleri denetimleri ile ilgili olarak; Aydınlatma Yönetmeliği’nin 

geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aydınlatma giderlerine ait ödeme talebinde 

bulunması üzerine, Gediz EDAŞ’ta yerinde yapılan denetim sonrasında düzenlenen 01.06.2015 

tarihli Komisyon Raporunda ödemenin yapılmaması, daha sonra TEDAŞ Genel Müdürlüğü 

muhasebe birimi görevlilerince düzenlenen 08.04.2016 tarihli Komisyon Raporunda da 

ödemenin yapılması öngörülen 1.538.608 TL’nin esasen TEDAŞ alacağı olduğu dikkate 

alınarak tahsiline çalışılması, Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 

yapılmış tüm ödemelerin denetim kapsamına alınması önerilir. 

BULGU 7.1.3: TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre 

devri aşamasında, Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan 

paraları kamu zararı yönünden inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim 

Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen Rapora istinaden yapılan işlemler 

Özel sektöre devri yapılan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2009 yılı Sayıştay 

Raporunda ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2010 yılı Sayıştay Raporunda; hisselerinin özel 

sermayeli firmalara fiili devri aşamasında TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile anılan elektrik dağıtım 

şirketleri arasında gerçekleşen para hareketlerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü talimatlarına 

aykırı olduğu belirlenen hususların TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve 

soruşturulması önerilmiştir.   

Her iki konu ile ilgili olarak hazırlanan Raporlarla ilgili onay yazısı 01.08.2012 tarihinde 

sunulmuş, Genel Müdürlük 24.09.2012 tarihinde  “Olur” vermiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yazdığı 19.10.2012 tarih 

ve 7143 sayılı yazı ekinde Meram ve Fırat EDAŞ hakkında düzenlenen raporlar gönderilerek, 

raporların içeriği ile ilgili yapılacak bir işlem olup olmadığının bildirilmesi talep edilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne muhatap 16.11.2012 

tarih ve 7690 sayılı cevabi yazısının sonuç bölümünde; 3096 ve 4046 sayılı Kanunlara göre 

yapılan Özelleştirmelerle ilgili bilgi verildikten sonra; “söz konusu raporlardaki tespit ve 

önerilere katılmanın mümkün olmadığı ve konunun bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi 

gerektiği mütalaa edilmektedir.” Denilmiştir.  

TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı faaliyetleri hakkında düzenlenen 2011 Yılı 

Sayıştay Raporunda, devredilen dağıtım şirketlerinin hazır değerlerinde (Kasa ve Banka) kalan 

paralarla ilgili gelişmelere ayrıntılı olarak yer verildikten sonra; 

“TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının 13.06.2012 tarihli 

yazılarına istinaden; özel sektöre devredilen Başkent, Sakarya, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ, 

Çoruh, Yeşilırmak ve Trakya dağıtım şirketlerinin devir anındaki hazır değerlerinin (kasa ve 
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banka mevcutları) tespitinin yapılması ve Kurum zararı yönünden Sayıştay Başkanlığı’nca 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden istenen incelemenin bir an evvel yaptırılması” önerilmiştir. 

Bu konuda TEDAŞ Teftiş Kurulunca yapılan inceleme sonunda düzenlenen rapor 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

gönderilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı konuyu tekrar incelenmek üzere Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’na göndermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri 

Başkanlığınca konu ile ilgili yapılan inceleme sonunda düzenlenen 05.06.2013 tarih ve 78-6 

sayılı İnceleme Raporuna ait 07.06.2013 tarih ve 59 sayılı “Bakan Oluru” 10.06.2013 tarihinde 

Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen 2012 

Yılı Sayıştay Raporunda aşağıdaki öneriye yer verilmiştir. 

“TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının 13.06.2012 tarihli 

yazılarına istinaden; özel sektöre devredilen Başkent, Sakarya, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ, 

Çoruh, Yeşilırmak ve Trakya dağıtım şirketlerinin devir anındaki hazır değerlerinin (kasa ve 

banka mevcutları) Kurum zararı yönünden tespiti ile Meram EDAŞ’ın 2009 yılı, Fırat EDAŞ’ın 

da 2010 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında yer alan; devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem 

içerisinde, özellikle devire esas olan bilançodaki kasa ve banka hesaplarında TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü talimatlarına aykırı olarak yapılmış işlemlerle ilgili tespit edilen ve TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması istenilen konularla ilgili 

işlemlerin takip edilmesi önerilir” denilmiştir. 

Konunun incelenmesi sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim 

Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen 03.09.2013 tarih ve 80/7 sayılı soruşturma raporuna ait 

19.12.2013 tarih ve 146 sayılı Bakanlık “Oluru” Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

Raporda konu ile ilgili olarak; devire esas bilanço tarihinde şirketin banka hesaplarında 

mevcut tutarın blokeli veya serbest bakiye durumları ve 1-2 günlük cari harcama tutarlarını aşan 

kasa ve banka hesap bakiyelerinin tamamının enerji KİT’lerine olan borçların ödenmesinde 

kullanılması gerektiği hususu ile devire esas bilanço tarihinde banka hesaplarındaki mevcut 

tutarın bir kısmının repoya bağlandığı tespit edilmiştir. 

Devire esas bilanço tarihindeki repo tutarı, devre esas bilanço tarihinden önceki 6 ayı 

kapsayan ay sonlarındaki repo ortalaması ile karşılaştırılması halinde; devir tarihli repo 

tutarının fazla çıkması halinde; bu tutarın ilgili şirket, yatırımcı firma ve sorumlu görülen 

personelden müştereken ve müteselsilen tahsilinin, ikinci rakamın yüksek ya da eşit olması 

halinde ise, yapılan işlemin geçmiş dönemlerde olduğu şekilde tekemmül ettirildiği 

anlaşılacağından, ilave bir işlem yapılmasına ya da öneri getirilmesine gerek olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 
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Bu tespite göre yapılan değerlendirmelere göre; 

-Çamlıbel EDAŞ :  4.564.166,67 TL 

-Uludağ EDAŞ    : 12.861.000,00 TL 

-Yeşilırmak EDAŞ: 5.477.870,47 TL 

-Fırat EDAŞ   : 3.272.750,00 TL olmak üzere  4 şirketten toplam 26.175.787,14 TL  

yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi istenmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünce bu tutar yasal faizleri ile birlikte 12.03.2014 tarihinde 

şirketlerden talep edilmiştir. Çamlıbel ve Uludağ EDAŞ toplam 17.425.166,67 TL anapara 

borcunu 25.03.2014 tarihinde ödemiş, yasal faizleri ödememiştir. Yeşilırmak ve Fırat EDAŞ 

ise 8.750.620,47 TL anapara borcu ve yasal faizleri ödememiştir. 

Ancak; anapara borcunu ödeyen Uludağ ve Çamlıbel EDAŞ’ın avukatı TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü aleyhine 12.05.2014 tarihinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı dava ile 

ödedikleri tutarın 25.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep 

etmiştir. 

Uludağ EDAŞ T.C. Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.05.2014 tarihinde 

2014/348 Esas No ile açtığı alacak davası, TEDAŞ tarafından açılan Bursa 1 Asliye Ticaret 

Mahkemesi 2014/1488 E sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiş, anılan bilirkişi 

raporunda Uludağ Edaş'ın talebinin haklı olduğu belirtilmiş, 31.07.2017  tarihli dilekçe ile 

itirazlar sunulmuştur. Mahkemenin 25.10.2017 tarihli duruşmasında 2015/240 E sayılı 

dosyanın akibetinin sorulmasına karar verilmiş,devam eden davanın duruşması 14.03.2018 

tarihine bırakılmıştır. 

Çamlıbel EDAŞ’ın açtığı dava T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 05.02.2015 

tarih ve 2014/383 Esas, 2015/59 sayılı kararı ile “Mahkemenin görevsizliği sebebi ile davanın 

usulen reddine” karar verilmiş olup; karar davacı tarafından temyiz edilerek bozulmuştur.  

2016/307 esas numara ile devam eden yeni yargılamaya ilişkin ilişkin bilirkişi raporunda, 

“davacının davalıya ihtirazı kayıtla ödeyip eldeki dava ile 4.564.166,67 TL’nin davalıdan 

tahsilini istemesinin uygun bulunmadığı” hususları belirtilmiştir. Dosyanın tahkikatı devam 

etmekte olup, Sivas 4 Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/175E sayılı dosya kararının beklendiği 

ve duruşmasının 05.04.2018 tarihine bırakıldığı anlaşılmıştır. 

27.10.2014 tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Sivas Asliye 

Ticaret Mahkemesinde açtığı davada; Çamlıbel EDAŞ’ın ödediği anaparanın 3.120.130 TL 

tutarındaki faizin tahsili talep edilmiş, sözkonusu dava Sivas 2  Asliye Hukuk Mahkemesi ile 

görülmeğe devam edilmiş, 26.10.2017 tarihli celsede alınan kararla Ankara 1 Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2016/307 E sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 
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Yeşilırmak ve Fırat EDAŞ’dan olan toplam 8.750.620,47 TL tutarındaki alacağın tahsili 

sağlanamamıştır. Alacağın tahsili aşamasında; alacak tutarına KDV ilave edilip edilmeyeceği 

konusunda oluşan tereddüdün giderilmesi için, TEDAŞ Hukuk Müşavirliğince 17.07.2014 

tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na yazılan yazıya 

alınacak cevaba göre dava açılacağı belirtilmiştir. ETKB Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın 

02.10.2014 tarih ve 1044 sayılı yazıları ekinde gönderilen “Denetçilik Görüşü”nde konunun 

TEDAŞ Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir. 

Bu arada; TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Yeşilırmak EDAŞ’a yazdığı 12.03.2014 tarih ve 

8965 sayılı yazı ile; raporda söz edilen 5.477.870,47 TL tutarındaki TEDAŞ alacağının yasal 

faizi ve KDV’si ile birlikte toplam 7.408.004,88 TL’nin 25.03.2014 tarihine kadar ödenmesini 

istemiştir. 

Bu yazı üzerine; Yeşilırmak EDAŞ’ın avukatı, 12.05.2014 tarihinde Danıştay’da açtığı 

yürütmenin durdurulması talepli iptal davası ile; TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 12.03.2014 

tarih ve 8965 sayılı kararının “Yürütmesinin Durdurulması” ve ardından iptalini talep etmiştir. 

Dava, T.C. Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.05.2014 tarih ve 2014/1592 esas no ile kabul 

edilmiş, ancak 18.09.2014 tarih ve 2014/2946 sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir. 

TEDAŞ Hukuk Müşavirliğince Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinde Çalık Yeşilırmak 

Dağıtım A.Ş. aleyhine 5.477.870 TL alacağın ve işleyecek faizlerin tahsili talebiyle alacak 

davası açılmıştır. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1258 E sayılı dosyası ile 

görülmeğe devam etmekle birlikte, Samsun 9 Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/490 E sayılı 

ceza dosyasının kesinleşmesi ile Danıştay Dava Daireler Kurulunun 2015/368 e sayılı 

dosyasının sonucunun beklenmesine karar verilmiştir. Dosya bilirkişi incelemesinde olup, dava 

sürecinin devam ettiği anlaşılmaktadır. 

TEDAŞ Hukuk Müşavirliğince Elazığ Asliye Ticaret Mahkemesinde, Fırat Dağıtım 

A.Ş. aleyhine 3.272.750 TL alacağın ve işleyecek faizleri ile birlikte tahsili talebiyle alacak 

davası açılmıştır.  

 Adı geçen Mahkeme’nin 01.10.2015 tarih ve 2015/314 K. sayılı kararı ile; davanın 

Enerji Bakanlığı’nın 03.09.2013 tarih ve 80/7 sayılı soruşturma raporu doğrultusunda açıldığı 

gözetilmeden, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme yapılmak suretiyle Makam Oluru ile 

işlemden kaldırılan TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 04.06.2012 tarih ve 45-

43 sayılı rapor tarihi göz önünde bulundurularak zamanaşımı süresi hesaplanmış ve davanın 

zamanaşımı yönünden reddine karar verilmiştir.  

Söz konusu karar, 23.10.2015 tarihinde temyiz edilmiş olup, Yargıtay’ca  anılan kararın 

bozulmasına karar verilmiştir. Karşı taraf karar düzeltme talebinde bulunmuş olup, Yargıtay 

incelemesi devam etmektedir. 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 68 

 

Raporda; Başkent, Trakya, Osmangazi, Meram ve Sakarya EDAŞ’lardan olan 

alacakların; ilgili yasalar, ilgili ihale dokümanları, ÖYK ve ÖİB karar ve talimatlarına uygun 

olduğu, söz konusu tutarın bahsi geçen EDAŞ’lardan tahsilini veya ilgili personel açısından 

sorumluluk aranmasını gerektiren bir uygulama bulunmadığı, bu hususlarda ilaveten 

yapılabilecek bir işleme ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve Uludağ EDAŞ’larla ilgili olarak; 

A- Disiplin işlemleri yönünden: Şirket yetkililerinden; repo talimatlarını imzalanmak 

suretiyle yükümlülüklerinin gereklerine aykırı davranmak ve böylelikle firmanın haksız 

iktisabına ve sebepsiz zenginleşmesine sebebiyet vermeleri nedeniyle “aylıktan kesme” 

cezasıyla tecziye edilmeleri gerekmekte ise de, TEDAŞ Disiplin Yönetmeliğinin “zaman aşımı” 

başlıklı 28. Maddesinde, disiplin cezası gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl olarak 

belirtilen ceza verme yetkisine ait süre aşıldığından adı geçenler hakkında bu konuda yapılacak 

bir işlem bulunmadığı, 

B- Teşekkül hakları yönünden: Firmalardan alacak tutarının; yatırımcı firma ve 

sorumluluğu tespit edilen ve repo talimatlarında imzaları bulunanlardan talep ve tahsil edilmesi, 

ödememeleri durumunda ise Borçlar Kanununun 49 ve 77 nci maddelerine istinaden ilgili şirket 

ve adı geçenlerle ilgili müşterek ve müteselsilen alacak davası açılması gerektiği, 

C- Türk Ceza Kanunu Yönünden:   

Şirket yetkililerinden; repo talimatlarını imzalamak suretiyle yükümlülüklerinin 

gereklerine aykırı davranmak ve böylelikle firmanın haksız iktisabına ve sebepsiz 

zenginleşmesine sebebiyet vermeleri şeklindeki eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 257/2 inci maddesinde tanımlanan “Görevi Kötüye Kullanma” suçunu oluşturduğu, 

belirtilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, 03.07.2014 tarihinde, Fırat, Uludağ, 

Çamlıbel ve Yeşilırmak EDAŞ şirket merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek 

üzere Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. 

T.C. Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesinde 2015/490 dosya no ile görülen görevi 

kötüye kullanma ile ilgili davada, Mahkeme’nin 2015/1248 sayılı kararı ile sanıkların beraatına 

karar verilmiş, söz konusu karar 11.12.2015 tarihinde temyiz edilmiş olup, dosyanın Yargıtay 

inceleme aşamasında olduğu anlaşılmaktadır.  

T.C. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12.12.2014 tarih ve 2014/10220 soruşturma, 

2014/10488 karar nolu kararı ile “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” karar vermiştir. Bu karar 

üzerine TEDAŞ Hukuk Müşavirliği’nce 19.01.2015 tarih ve E.2193 esas nolu dilekçe ile, Elazığ 

Sulh Ceza Hakimliğine “kovuşturmaya yer olmadığına dair” verilen karara itiraz edilmiştir. 

Ancak, konuyu inceleyen T.C. Elazığ Sulh Ceza Hakimliği 26.01.2015 tarihinde 2015/269 

sayılı kararı ile itirazı ret etmiştir. Son olarak, 28.01.2016 tarihinde Hukuk Müşavirliği’nce 
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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne kanun yararına bozma talebi ile başvuruda 

bulunulmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 07.06.2016 tarihli 2016/227756 sayılı 

kararı ile TEDAŞ lehine kanun yararına bozma kararı verilmiştir. Yargıtay bozma ilamı sonrası 

Elazığ 2 Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/199 E sayılı dosyası ile, ceza yargılamasına 

başlandığı ve duruşmasının ileri tarihine bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

T.C. Sivas 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2015/175 esas nolu dosya ile ilgili açılan davada; 

13.07.2016 tarihi itibariyle 2015/175 esas, 2016/378 karar ile sanıkların beraat ine karar 

verilmiştir. Söz konusu karar 20.07.2016 tarihinde TEDAŞ tarafından temyiz edilmiş olup, 

halen Yargıtay incelemesindedir. 

T.C. Bursa 15. Asliye Ceza Mahkemesi 2015/240 esas nolu dosya ile ilgili açılan 

davada, 09.03.2016 tarihinde sanıkların görevi kötüye kullanmak suçundan 9 ay hapis cezası 

ile cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine yer 

olmadığına hükmedilmiştir. Sözkonusu karar, sanıklar tarafından temyiz edilmiş olup, halen 

Yargıtay incelemesinde olduğu anlaşılmıştır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, 

Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paraları kamu zararı 

yönünden inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire 

Başkanlığınca düzenlenen İnceleme Raporunda belirtilen Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve 

Uludağ EDAŞ hazır değer hesaplarında kalan paralar ve faizlerinin tahsili için açılan davaların 

ve sorumlular hakkında yapılan suç duyurularının yakinen takibi önerilmiş, 2013-2014 yılı 

faaliyetlerinin görüşüldüğü TBMM KİT Alt Komisyonu’nda önerinin TBMM Üst 

Komisyonu’na taşınması kabul edilmiştir. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, 

Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paraları kamu zararı 

yönünden inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire 

Başkanlığınca düzenlenen İnceleme Raporunda belirtilen Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve 

Uludağ EDAŞ hazır değer hesaplarında kalan paralar ve faizlerinin tahsili için açılan davaların 

ve sorumlular hakkında yapılan suç duyuruları ile ilgili işlemlerin titizlikle takip edilerek bir an 

önce sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Öneri: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım şirketlerinin özel sektöre devri aşamasında, 

Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak kasa ve bankada tutulan paraları kamu zararı 

yönünden inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire 

Başkanlığınca düzenlenen İnceleme Raporunda belirtilen Yeşilırmak, Fırat, Çamlıbel ve 

Uludağ EDAŞ hazır değer hesaplarında kalan paralar ve faizlerinin tahsili için açılan davaların 

ve sorumlular hakkında yapılan suç duyuruları ile ilgili işlemlerin titizlikle takip edilerek bir an 

önce sonuçlandırılması önerilir. 
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BULGU 7.1.4: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü 

dönem içerisinde; Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks 

sayısının fazla oranda düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının 

fazla olmasının, sonuçları itibarıyla alıcı Şirkete kaynak aktarılmış olarak 

değerlendirilmesi konusunda; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim 

Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen 27.01.2014 tarih ve 82-9 sayılı Raporora istinaden 

yapılan işlemler 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2009 yılı denetim raporunda;   

“- Yapılan ihale sonucunda 30.10.2009 tarihinde alıcı ile Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı arasında Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, 

devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 

2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk 

iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları itibarıyla alıcı Şirkete kaynak aktarılmış olarak 

değerlendirildiğinden belirtilen hususların TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Başkanlığınca incelenmesi ve soruşturulması” önerilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

08.05.2013 tarih ve 58 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 

Raporu gereği için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Öİ Başkanlığı da Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığına göndermiştir. 

Bakanlık Makamının 26.06.2013 tarih ve 61 sayılı Mucip Emirleri üzerine; TEDAŞ 

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili düzenlediği 08.05.2013 tarih ve 

58 sayılı İnceleme Raporu da dikkate alınarak, konunun incelenmesi neticesinde T.C. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim hizmetleri Başkanlığınca 27.01.2014 tarih ve 82-9 sayılı 

İnceleme Raporu düzenlenmiştir. 

İlgili Rapor T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

tarafından 19.06.2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, ÖİB 

tarafından da 24.06.2014 tarihinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Raporda; TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen rapora aynen katılınmış 

olup, Raporun sonuç bölümü şöyledir: 

A- Disiplin Yönünden: MERAM EDAŞ’ta o dönem yöneticilik yapanların 

sorumluluklarının bulunduğu, ancak; disiplin cezası gerektiren eylemlerin gerçekleştiği tarih 

üzerinden 2 yıldan fazla bir sürenin geçtiği için TEDAŞ Disiplin Yönetmeliğinin 28. Maddesine 

istinaden ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı dikkate alındığında, Disiplin Yönünden 

yapılacak bir işlem bulunmadığı, 
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B- İdari-Mali Yönden: …dönemsel ayrıştırma yöntemiyle hesaplanan 01.03.2013 tarihli 

Komisyon Raporu’nda da belirtildiği üzere 174.687.307 kWh karşılığı toplam 39.621.250 TL 

olarak hesaplanan tutarın, özelleştirilen MERAM EDAŞ’tan tahsil edilerek TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü’ne devredilmesi gerektiği, 

Bu tutarın idari yollarla tahsil edilememesi halinde; 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen; “Haksız fiil”, 77 nci maddesinde belirtilen 

“Sebepsiz zenginleşme” yi düzenleyen hükümleri doğrultusunda hukuki yollardan yasal 

faiziyle birlikte tahsil edilmesi için adı geçen şirkete muhatap Alacak Davası açılması gerektiği, 

C- Cezai Yönden: Az tahakkuk nedeniyle TEDAŞ Genel Müdürlüğüne olması 

gerekenden az tutarda alacak devrinin gerçekleşmesi nedeniyle sorumluluğu bulunan personel 

hakkında Türk Ceza Kanunu açısından sorumluluk ve ceza tespit ve önerisi hakkındaki 

değerlendirmenin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından tekemmül ettirilmesinin uygun 

olacağı” sonucuna varılmıştır. 

Bunun üzerine düzenlenen 12.08.2014 tarih ve 17 sayılı Müfettişlik Görüşünde; ilgili 

personel hakkında TCK açısından sorumluluklarının aranmasını gerektirecek net bir bulguya 

ulaşılamadığından yapılacak bir işlemin ve önerilecek bir hususun bulunmadığı belirtilmiştir. 

Raporda belirtilen 39.621.250 TL tutarındaki alacağın yasal faiziyle birlikte tahsil 

edilmesi için; TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Meram EDAŞ’a 16.07.2014 tarih ve 21742 sayılı yazı 

yazmıştır. Meram EDAŞ bu yazıya 23.07.2014 tarihinde verdiği cevapta; Şirket kayıtlarının 

incelenmesinde, Meram EDAŞ’ın TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne böyle bir borcunun 

bulunmadığının tespit edildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine konu 25.07.2014 tarihinde TEDAŞ Hukuk Müşavirliğine intikal 

ettirilmiş olup;  27.10.2014 tarihinde Konya Asliye Ticaret Mahkemesinde 39.621.250 TL 

tutarındaki alacağın faiziyle birlikte tahsili için dava açılmıştır. Dava Konya 1 Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2014/1230 E ile görülmeğe devam edilmekte olup, bilirkişi raporu 13.07.2016 

tarihinde tebliğ edilmiştir. Raporda 39.621.249,93 TL’lik zarar miktarının muteber kabul 

edilmesi gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, dosya yeniden bilirkişi incelemesine 

gönderilmiş olup,  tahkikatı devam etmektedir. Dosyanın bir sonraki duruşması 07.03.2018 

tarihine bırakılmıştır. 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; 

Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda 

düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları 

itibarıyla alıcı Şirkete kaynak aktarılmış olarak değerlendirilmesi konusunda; T.C. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen 27.01.2014 tarih ve 

82-9 sayılı İnceleme Raporunda belirtilen ve idari yoldan tahsil edilemeyen eksik tahakkuk 

tutarı 39.621.250 TL’nin yasal faiziyle birlikte tahsili için Konya Asliye Ticaret Mahkemesinde 
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açılan davanın yakınen takip edilmesi önerilmiş olup, 2013-2014 yılı işlemlerinin görüşüldüğü 

TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında, önerinin Üst Komisyona taşınması kabul edilmiştir. 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; 

Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda 

düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları 

itibarıyla alıcı Şirkete kaynak aktarılmış olarak değerlendirilmesi konusunda; T.C. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen 27.01.2014 tarih ve 

82-9 sayılı İnceleme Raporunda belirtilen ve idari yoldan tahsil edilemeyen eksik tahakkuk 

tutarı 39.621.250 TL’nin yasal faiziyle birlikte tahsili için Konya Asliye Ticaret Mahkemesinde 

açılan davanın bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.  

 

Öneri: 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönem içerisinde; 

Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre Eylül 2009 ayında okunan endeks sayısının fazla oranda 

düşürülmesinin ve yine bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının fazla olmasının, sonuçları 

itibarıyla alıcı Şirkete kaynak aktarılmış olarak değerlendirilmesi konusunda; T.C. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen 27.01.2014 tarih ve 

82-9 sayılı İnceleme Raporunda belirtilen ve idari yoldan tahsil edilemeyen eksik tahakkuk 

tutarı 39.621.250 TL’nin yasal faiziyle birlikte tahsili için Konya Asliye Ticaret Mahkemesinde 

açılan davanın bir an önce sonuçlandırılması önerilir.  

 

BULGU 7.1.5: Geçmiş yıllarda Dünya Bankası (DB) ve Avrupa Yatırım Bankası 

(AYB) kaynaklı kredilerle ihale edilen tesis işleri 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)’ın 

faaliyetleri hakkında düzenlediği 2007 Yılı Denetim Raporunun “Yatırımlar” bölümünde; 

TEDAŞ’ın Dünya Bankası (DB) ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı kredilerle ihale 

edilen yatırımları incelenmiş ve bu incelemeler sonunda Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) 

Üyeler Kurulunca,  19.02.2009 tarihli toplantısında aldığı 9 sayılı Kararı gereğince Türkiye 

Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne Bağlı Dağıtım Şirketlerinin Elektrik 

Şebekelerinin İyileştirilmesi Projesi İçin Avrupa Yatırım Bankasından Sağlanan Krediyle İhale 

Edilen Elektrik Tesisi İşleri ve SCADA Projesi Hakkında bir ay içerisinde bir Özel İnceleme 

Raporu düzenlenmesine karar verilmiştir. 

“Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne Bağlı dağıtım 

Şirketlerinin Elektrik Şebekelerinin İyileştirmesi Projesi İçin Avrupa Yatırım Bankasından 

Sağlanan Krediyle İhale Edilen Elektrik Tesis İşleri Hakkında Özel İnceleme Raporu” YDK 

Üyeler Kurulunun 26.03.2009 tarihli ve 13 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.  

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)’ın 2007 Yılı YDK denetim raporunun ekine 

konulan Özel İnceleme Raporu’nun “SONUÇ” bölümünde; 

“Ödeneği Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Yatırım 
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Bankası arasında 10.08.2006 tarihinde ve 13.08.2008 tarihinde imzalanan 2 adet finans 

sözleşmesiyle sağlanan 200 milyon Avro krediyle karşılanan, Türkiye Elektrik Dağıtım 

İyileştirme Projesi 1 inci safha; 

A- Grup 1, 2, 3 ve 5 projeleri: 

Türkiye’nin muhtelif illerindeki şehir şebekelerinin rehabilitasyonu ve genişletilmesi 

işlerine ilişkin 52 adet alt proje 26 paket oluşan,  

1 inci grup yaklaşık 47 milyon Avro ihale bedelli paket 2, 3, 5, 6, 10, 11 ve 13, 

2 inci grup yaklaşık 87,6 milyon Avro ihale bedelli paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 

3 üncü grup yaklaşık 47,9 milyon Avro ihale bedelli paket 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8, 

5 inci grup yaklaşık 40,1 milyon Avro ihale bedelli paket 1, 2, 3 ve 4, 

 - Projelerinin, finans sözleşmeleri eki çizelge A.1’de anahtar teslimi yöntemiyle ihale 

edilmesi öngörüldüğü halde,  Dünya Bankasının tasarım, temin ve tesis satın alma 

standartlarından faydalanarak ve özel hükümler konulmak suretiyle hazırlanan dokümanlarına 

göre teklif birim fiyat yöntemiyle projelendirme ve elektrik tesisi yapımı işlerinin birlikte ihale 

edilmesi ile ilgili işlemlerin, 

- Yaklaşık maliyetlerin uygulama projeleri esas alınarak hazırlanmaması nedeniyle yer 

teslimi yapıldıktan sonra yüklenici tarafından hazırlanıp TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 

onaylanan uygulama projelerinde, yaklaşık maliyet bedeline göre teklif birim fiyatı düşük 

belirlenen pozların miktarının azaltılmasına karşılık teklif birim fiyatı yüksek belirlenen 

pozların miktarının artırılması ve bunun ihale bedeline göre yüksek oranlara ulaşması ile ilgili 

işlemlerin,  

- Yüklenici firmaların sözleşmelerine esas teklif birim fiyat cetvellerinde yer almayan, 

ancak sözleşmeler imzalandıktan sonra yapılmasına karar verilen ilave işlerin yeni birim 

fiyatlarının tespitinde sözleşme gereği teklif verme tarihindeki rayiç fiyatların uygulanması 

gerekirken,  fiyatı tespit edilecek birim fiyat ile benzerlik gösteren iş kalemi için yüklenicilerin 

döviz cinsinden verdiği teklif birim fiyatının, benzer iş kaleminin DİE uygulamalı TEDAŞ 2007 

yılı birim fiyatına bölünmesiyle bulunan oran ile fiyatı tespit edilecek yeni iş kaleminin DİE 

uygulamalı TEDAŞ 2007 Yılı Birim Fiyat Kitabındaki fiyatı çarpılarak döviz cinsinden yeni iş 

kalemine ait birim fiyat tespit edilmesi şeklinde uygulama yapılmak suretiyle, yüksek birim 

fiyatlar üzerinden fazla ödeme yapılması ile ilgili işlemlerin, 

  

B- Grup 4 SCADA/DMS projesi: 

 TELVENT ortak girişiminin 6.919.737 Avro tutarındaki en düşük teklifinin, mali 

teklifler açılmadan önceki belgelere göre yeterli olduğuna karar verilmesine rağmen, mali 

tekliflerin açılmasından sonraki incelemede belgelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle işin 

1.551.452 Avro tutarında daha yüksek teklif veren SIEMENS konsorsiyumuna 8.471.189 Avro 

bedelle ihale edilmesi ile ilgili işlemlerin,   

Maliye Bakanlığı’nca soruşturulması gerekmektedir.” Denilmekte ve TEDAŞ’ın 2007 

yılı faaliyetlerine ilişkin raporda “1- Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı dağıtım şirketlerinin Türkiye’nin muhtelif illerindeki şehir şebekelerinin 

rehabilitasyonu ve genişletilmesi projeleri ile Ankara ve Konya illerinde denetimli kontrol ve 

veri toplama sisteminin tesis edilmesi işleri için Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan krediyle 

ihale edilen ve sözleşmeleri imzalanmış olan 1 inci safha;  

1 inci grup paket 2, 3, 5, 6, 10, 11 ve 13 projeleri, 

2 inci grup paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 projeleri, 

3 üncü grup paket 1, 2, 4,5, 6, 7 ve 8 projeleri, 

4 üncü grup SCADA/DMS projeleri, 

5 inci grup paket 1, 2, 3 ve 4 projeleri, 

olmak üzere 27 adet ihale kapsamındaki işlerle ilgili olarak düzenlenen ve Üyeler 

Kurulu’nun 26.03.2009 tarih ve 13 sayılı toplantısında kabul edilen ekli (Ek: 1) Özel İnceleme 
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Raporu ile talep edilen soruşturmanın yerine getirilmesi,” 

 önerisine yer verilmiştir. 

Soruşturma Komisyonu tarafından düzenlenen raporlar sonuçlandırılma tarihlerine göre 

Sayıştay raporlarında yer almış olup bu raporların sonucuna göre mahkemeye intikal etmiş olan  

AYB 1 Grup Paket-10 Tredaş-1 (Edirne II),  

AYB 2 Grup Paket-7 Osmaneli (Bilecik) ve Gebze II (Kocaeli),  

AYB 3 Grup Paket-2 Ünye III (Ordu),  

AYB 5 Grup Paket-4 Samsun XI, Adapazarı VI, Eskişehir IX ve Eskişehir X, 

 AYB 5 Grup Paket-3 Toroslar VII (Gaziantep XIV Merkez) AG +YG (OG),  

AYB 5 Grup Paket-3 Toroslar VII (Gaziantep XIV Merkez) AG +YG (OG), 

 AYB 5 Grup Paket-3 Toroslar VII (Gaziantep XIV Merkez) AG +YG (OG),  

Paket-1 GEDİZ l Alaşehir-ll Manisa AG+YG (OG), 

Paket-6 Aras I (Erzurum 1) AG +YG (OG), 

 Projelerinin mahkeme süreçleri devam etmektedir.  

Ayrıca; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 

muhatap yazdığı 01.02.2017 tarih ve 0657 sayılı yazı ile, Başbakanlık Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 13.12.2016 tarih ve 663-1291 sayılı yazısı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 

gönderilen, Başbakanlık Makamının 12.6.2009 tarihli ve 055 olurları kapsamında “TEDAŞ 

Genel Müdürlüğüne Bağlı Dağıtım Şirketlerinin Elektrik Şebekelerinin İyileştirilmesi 

Projesinin Avrupa Yatırım Bankasından Sağlanan Krediyle İhale Edilen Elektrik Tesisi İşleri” 

konusunda AYB l’inci safha, 3’üncü Grup işlerle ilgili olarak görevlendirilen komisyon 

tarafından yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen 7.12.2016 tarih ve 08(16)-02 sayılı 

inceleme ve soruşturma raporu ile eklerinin birer örneği gönderildiği, 

Söz konusu Raporun Özet ve Sonuç bölümünün VIII-A-4 ve VIII-B-4/b maddelerinde 

belirtilen hususlar başta olmak üzere raporun tamamının TEDAŞ Genel Müdürlüğünce 

değerlendirilmesi ve sonucundan Özelleştirme İdaresinin de bilgilendirilmesinin istendiği, 

Talep doğrultusunda TEDAŞ’ın Yatırımları İzleme Daire Başkanlığına yaptırmış 

olduğu çalışma sonucu hazırlanan iki ayrı raporda; 

08.01.2007 tarihli sözleşme ile İŞBA Elk Mak. San. Müh. İşi. ve Bak. Ltd. Şti. Ortak 

Girişimi'nin taahhüdüne verilen soruşturma konusu 1.Safha 2. Grup kapsamındaki Paket-7 

Sakarya + Osmangazi-II (Gebze III (Kocaeli)+Osmaneli (Bilecik)) AG+YG(OG) elektrik 

dağıtım tesisleri işi projesinde "32.12.2. Tuvanen dolgulu kablo kanalı yapılması" iş kalemi için 

tespit edilen revize birim fiyatın sözleşmede yer alan miktar dışındaki kısmına uygulanması 

sonucu hesap edilen 732.225,80 USD'nin yükleniciden tahsil edilmesi, 

04.01.2007 tarihli sözleşme ile Gelişim Enerji Mühendislik A.Ş. firmasının taahhüdüne 

verilen soruşturma konusu 1.Safha 2. Grup kapsamındaki Paket-6 Aras + Dicle-I (Siirt II 

(Merkez)+Ağrı (Merkez)) AG+YG(OG) elektrik dağıtım tesisleri işi projesinde "32.12.2. 

Tuvanen dolgulu kablo kanalı yapılması" iş kalemi için tespit edilen revize birim fiyatın 

sözleşmede yer alan miktar dışındaki kısmına uygulanması sonucu hesap edilen 169.676,76 

EURO'nun yükleniciden tahsil edilmesi, 

hususlarının karara bağlanması için Yönetim Kuruluna havalesi istenmiştir. Yönetim 

Kurulunun 14.08.2017 tarih ve 15-385,386 sayılı kararları ile konu ile ilgili iş ve işlemlerin 

Genel Müdürlükçe ikmaline karar verilmiştir. Hazırlanan raporların incelenmesi sonucu 

yüklenici İŞBA Elk Mak. San. Müh. İşl. ve Bak. Ltd. Şti. Ortak Girişimi'nin işi ile ilgili 

hesaplamada hata yapıldığı yapılan düzeltmeden sonra tutarın 699.145,80 USD olduğu 

belirlenmiştir. Belirlenen yeni tutar üzerinden yapılması gereken iş ve işlemler konusunda 

Yönetim Kurulu 05.12.2017 tarih ve 20-665 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğü 

yetkilendirmiştir. 
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Genel Müdürlük Makamının 18.10.2017 - 02.01.2018 tarih ve 518 - 64375 sayılı olurları  

doğrultusunda Hukuk Müşavirliği tarafından, sırasısıyla Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde 

2018/69 Esas ve Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/111 Esas sayı ile söaz konusu projelerin 

“Tuvanen dolgulu kablo kanalı yapılması ” iş kalemleri için tespit edilen revize birim fiyatın 

sözleşmelerinde yer alan miktarları dışındaki kısmına uygulandığında hesap edilen 169.676,76 

EURO’nun yüklenici Gelişim Enerji Mühendislik A.Ş.'den,  699.145,80 USD’nin ise  İŞBA Elk Mak. 

San. Müh. İşl. ve Bak. Ltd. Şti. Ortak Girişimi'nden tahsil edilmesi için dava açılmış olup süreç devam 

etmektedir. 

Konu ili ilgili inceleme istemi YDK Üyeler Kurulu’nun 26.03.2009 tarih ve 13 sayılı 

toplantısında kabul edilmiş, aradan 8 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen tamamen 

sonuçlandırılamamıştır. 

Zamanaşımı vb. nedenlerle hak kaybına meydan verilmemesi için,  

Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu’nun 26.03.2009 tarih ve 13 sayılı kararı ile 

kabul edilmiş olan özel inceleme raporunda, talep edilen projeler ile ilgili soruşturma raporları 

tamamlanmıştır. Komisyon tarafından hazırlanan 7.12.2016 tarih ve 08(16)-02 sayılı inceleme 

ve soruşturma raporunun "Özet ve Sonuç" bölümünün VIII-A-4 ve VIII-B-4/b maddelerinde 

belirtilen hususlar başta olmak üzere raporun tamamının TEDAŞ Genel Müdürlüğünce 

değerlendirilmesi ve sonucundan Özelleştirme İdaresinin de bilgilendirilmesi istenmiş  

olduğundan, raporun bütünü üzerinde başlatılan değerlendirme çalışmalarının en kısa sürede 

bitirilmesi ve sonuçlarının ilgili mercilerle paylaşılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Yüksek Denetleme Kurulu Üyeler Kurulu’nun 26.03.2009 tarih ve 13 sayılı kararı ile 

kabul edilmiş olan özel inceleme raporunda, talep edilen projeler ile ilgili soruşturma raporları 

tamamlanmıştır. Komisyon tarafından hazırlanan 7.12.2016 tarih ve 08(16)-02 sayılı inceleme 

ve soruşturma raporunun "Özet ve Sonuç" bölümünün VIII-A-4 ve VIII-B-4/b maddelerinde 

belirtilen hususlar başta olmak üzere raporun tamamının TEDAŞ Genel Müdürlüğünce 

değerlendirilmesi ve sonucundan Özelleştirme İdaresinin de bilgilendirilmesi istenmiş  

olduğundan, raporun bütünü üzerinde başlatılan değerlendirme çalışmalarının en kısa sürede 

bitirilmesi ve sonuçlarının ilgili mercilerle paylaşılması önerilir. 

 

BULGU 7.1.6: TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki tesislere ait hizmet 

binaları ve açık alanlarının, temizlik ve destek hizmetlerinin merkezde 372 personel,  

taşrada 36 personel olmak üzere toplam 408 personel ile 12 ay süreli 2016/553279 ihale 

kayıt nolu hizmet alımı ihale süreci 

Temizlik ve Destek hizmet alımı işinin sözleşme süresi 3 yıl olacak şekilde ihale 

edilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan istenen izin, Başkanlığın 08.04.2016 

tarih ve 2570 sayılı yazısı ile kabul edilmiş olup, 2016 yılı sonunda sözleşme süresi 

bitecek konu hizmet alımı işi için 07.12.2016 tarihinde yaklaşık maliyet cetveli ve ihale 

onay belgesi onaylanarak 08.12.2016 tarih ve 24-372 sayı nolu Yönetim Kurulu Kararı 

ile ihale süreci başlatılmıştır. 

Kamu İhale Tebliğinin 80’inci Maddesi “(Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 

31.Md.)Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlığı altında;  
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“80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak 

belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların 

sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün 

içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme 

zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale 

sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak 

öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması 

planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik 

arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme 

tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle 

dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin 

imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından 

sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” 

Hükmü yer almaktadır. Süreklilik arz eden hizmet alımı ihalelerinin ihale sürecinde 

mevzuattan kaynaklanan sürelerin doğru kullanılarak sözleşme tasarısındaki işe başlama 

tarihinin aksatılmadan ihalenin sonuçlandırılması için gerekli olan sürenin doğru 

hesaplanarak ihale iş ve işlemlerinin buna göre başlatılması gerekirken ilgililerin bu 

mevzuat kurallarına uymayarak ihale sürecinin KİK’in açık ihale yöntemi ile 

gerçekleştirilmesi engellenmiş olup, pazarlık usulünün (21/b) uygulanması zorunlu hale 

getirilmiş olup, ihale süreçleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiş ayrıca tabloda 

gösterilmiştir. 

-KİK’in açık ihale usulü ile başlatılan süreçte ihalenin sonuçlandırılamayacağı 

gerekçe gösterilerek 09.12.2016 tarih ve E.57082 sayılı yazıda ihalenin pazarlık usulü 

ile (İKN 2016/554929) yapılması için makam oluru alınmıştır. Alınan bu olura 

dayanılarak sözleşme tasarısında belirtilen (01.01.2017-01.04.2017) tarihler arasındaki 

hizmet alımı için 3 aday istekliye davetiye gönderilmiş, 12.15.2016 tarihindeki ihale 

sonucunda ihale tek geçerli teklifi (4.728.184 TL) veren NY Sosyal Hizmetler firması 

üzerinde kalmıştır. 

-KİK’in açık ihale usulü ile başlatılan süreçte ihaleye yapılan itirazlar sonucu 

ihalenin sonuçlandırılamayacağı gerekçe gösterilerek 20.03.2017 tarih ve E.16892 sayılı 

yazıda ihalenin (İKN 2017/135084) pazarlık usulü ile yapılması için makam oluru 

alınmıştır. Alınan bu olura dayanılarak sözleşme tasarısında belirtilen işe başlama 

tarihinden itibaren üç ay süreli hizmet alımı için 5 aday istekliye davetiye gönderilmiş, 

23.03.2017 tarihindeki ihale sonucunda ihale iki geçerli tekliften ekonomik olarak en 

uygun teklifi (4.898.349 TL) veren NY Sosyal Hizmetler firması üzerinde kalmıştır. 

 Açık ihale işlemleri süreci: 26.01.2017 tarihinde yapılan ihale için ihale 

komisyonu tarafından 28.01.2017 tarihinde tutanak hazırlanmış, tutanakta 11 istekli 

teklifinin 5’inin geçerli olduğu ve değerlendirildiği, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklifin (19.073.823 TL ) SFK Temizlik Hiz. Bilg. Tur. Yem. Oto. San. Ve Tic. Ltd. 

Şti.’nin teklifi olduğu ve ihalenin bu istekli üzerinde kaldığı ile ilgili olarak düzenlenen 

karar, 01.03.2017 tarih ve 5-56 sayı nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.   

İhale tarihinden önce 4 istekli firma idareye, ihale dokümanlarında KİK 
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mevzuatına aykırılıkların olduğu gerekçesi ile şikâyet dilekçelerini vermiş, isteklilere 

dilekçe cevapları 30.01.2017 tarih ve E-7398 sayılı yazı ile EKAP üzerinden 

gönderilmiştir. 

İstekliler İz Sosyal Hizmetler Turizm Şirketi ve Akzen Destek Hizmetleri Ltd. 

Şti konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’na şikâyette bulunmuş, şikayetleri 

inceleyen Kamu İhale Kurulu 01.03.2017 tarih ve 2017/UH.II-700 ve 701 nolu kararları 

ile itiraz en şikayet başvurularının reddine karar vermiştir. 

İhale Komisyon Kararına istekli firma Bora Kur. Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. 

San. ve Ltd. Şti. 06.03.2017 tarihli dilekçesi ile itiraz ettiği, yapılan incelemede 

raportörlerin düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği, buna istinaden ihale komisyonu 

08.03.2017 tarihli ara kararında daha önce değerlendirme dışı bırakılan üç istekli 

teklifini yeniden değerlendirmeye aldığı ve bir istekli teklifinin aşırı düşük sorgulaması 

yapılması yönünde karar verdiği, karar doğrultusunda istekli tarafından verilen sorgu 

cevabının kabul edildiği, bu sonuca itiraz eden isteklilerin itirazlarının reddedildiği, 

ihalenin aşırı düşük sorgu yapılan istekli üzerinde kaldığı ihale komisyonu tarafından 

kabul edilmiş olmasına rağmen Yönetim Kurulunun 22.03.2017 tarih ve 6-192 sayı nolu 

kararı ile ihaleyi iptal ettiği görülmüştür. 

Karara istekli MSD Temizlik Firması 10.04.2017 tarihli dilekçesi ile itiraz 

başvurusunda bulunmuş, komisyon incelemesi sonucu itiraz başvurusu reddedilmiştir. 

Ayrıca istekli NY Sosyal Hizmetler firmasının KİK’e yapmış olduğu itiraz başvurusu 

05.04.2017 tarih ve 2017/UH.III-996 nolu karar ile reddedilmiştir. 

TEDAŞ’ın itirazını reddettiği MSD Temizlik Firması KİK’e itiraz başvurusunda 

bulunmuş KİK yapılan bu itirazı yerinde bularak 10.05.2017 tarih ve 2017/UH.III-1349 

nolu kararı ile “İdarenin ihalenin iptali kararının reddine” şeklinde karar vermiştir. 

TEDAŞ Yönetim Kurulu KİK kararı doğrultusunda konu ile ilgili olarak 29.05.2017 

tarih ve 12-250 sayılı kararı ikmal etmiştir. 

İhale Komisyonu Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda 02.06.2017 tarihinde 

yaptığı toplantıda; istekli ANT PA END. YEM.TEM. GID. OTOM. İNŞ.BİLG. VE 

DANIŞMANLIK TİC. VE SAN LTD. ŞTİ firmanın verdiği 19.068.614 TL tutarlı teklifi 

ekonomik açıdan en avantajlı kabul etmiş ve karar aynı tarihte onaylanmıştır. 

Kamu İhale Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 2017/MK-199 nolu kararında karar 

konusu “01.03.2017 tarihli 2017/UH.II-701 sayılı Kurul kararı hakkında Ankara 16. 

İdare Mahkemesi tarafından verilen 14.04.2017 tarihli ve E:2017/844,K:2017/1197 

sayılı dava konusu işlemin kısmen iptali kısmen reddi kararına ilişkin işlem tesis 

edilmesi” olduğu belirtilmiş ve konu ile ilgili olarak; 

“1- Kamu İhale Kurulunun 01.03.2017 tarihli 2017/UH.II-701 sayılı Kurul 

kararının 1,3 ve 4’üncü iddialara ilişkin kısım ile karar sonucunu iptaline, 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı 

Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasını (a) bendi gereğince ihalenin 

iptaline,” karar verilmiştir. 
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Karar gereği ihalenin iptal edildiği bilgisi isteklilere 16.06.2017 tarihinde EKAP 

üzerinden duyurulmuştur.    

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08.04.2016 tarih ve 2570 sayılı yazısı ile 3 yıl 

süreli olarak izin alınıp ihale süreci 8 ay sonra başlatılan ve sözleşme süresi 31.12.2016 

tarihinde bitecek olan konu hizmet alımı ihale işlemleri yetiştirilemeyeceği gerekçe 

gösterilerek KİK’in Pazarlık Usulü (21/b) kapsamında İKN 2016/554929, İKN 

2017/135084 ihaleleri yapılmış olmasına rağmen bu süre içerisinde de açık ihale 

gerçekleştirilemediği gibi ihale iptal edilmiştir.  

-KİK’in açık ihale usulü ile başlatılan süreçte ihalenin iptal edilmesi gerekçe 

gösterilerek 20.06.2017 tarih ve E.37689 sayılı ihale onay belgesinde ihalenin pazarlık 

(İKN 2017/317051) usulü ile yapılması için makam oluru alınmıştır. Alınan bu olura 

dayanılarak sözleşme tasarısında belirtilen işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) ay 

süreli hizmet alımı ihalesi için 12 aday istekliye davetiye gönderilmiş, 28.06.2017 

tarihindeki ihale sonucunda (3 teklif) ihale, iki geçerli tekliften ekonomik olarak en 

uygun teklifi (7.885.012 TL) veren LİDER Kur. Ltd.Şti.- AK Grup Gıda Tic. Ltd. Şti. 

İş Ortaklığı üzerinde kalmıştır. 

-2017/461433 ve 2017/465059 ihale kayıt numaraları ile açık ihaleye çıkılmış 

ancak ihalelerin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi gerekçe gösterilerek 13.11.2017 

tarih ve E.71131 sayılı ihale onay belgesinde ihalenin pazarlık (İKN 2017/583354) usulü 

ile yapılması için makam oluru alınmıştır. Alınan bu olura dayanılarak sözleşme 

tasarısında belirtilen 03.12.2017-28.02.2018 tarihleri arasındaki hizmet alımı ihalesine 

4 (ikisi aynı ortaklara sahip) aday istekliye davetiye gönderilmiş, 15.11.2017 tarihindeki 

ihale sonucunda (tek teklif) ihale, 4.869.925 TL teklif veren LİDER Kur. Ltd.Şti.- AK 

Grup Gıda Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde kalmış ve 01.12.2017 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır.  

-2017/583354 ihale kayıt numarası ihaleye çıkılmış ancak ihalelenin 4734 sayılı 

kanunda tüketilmesi gereken zorunlu sürelerin beklenilmesi ve sözleşmeye bağlanması 

için yeterli süre kalmaması, yürürlükteki sözleşmenin dolacak olması gerekçe 

gösterilerek 21.02.2018 tarih ve E.16754 sayılı ihale onay belgesinde ihalenin pazarlık 

(İKN 2018/86253) usulü ile yapılması için makam oluru alınmıştır. Alınan bu olura 

dayanılarak sözleşme tasarısında belirtilen 01.03.2018-31.03.2018 tarihleri arasındaki 

hizmet alımı ihalesi için 3 aday istekliye davetiye gönderilmiş, 23.02.2018 tarihindeki 

ihale sonucunda (tek teklif) ihale, 1.884.901 TL teklif veren LİDER Kur. Ltd.Şti. 

üzerinde kalmış ve 01.03.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

-2017/705873 ihale kayıt numarası ihaleye çıkılmış ancak ihalelenin 4734 sayılı 

kanunda tüketilmesi gereken zorunlu sürelerin beklenilmesi ve sözleşmeye bağlanması 

için yeterli süre kalmaması, yürürlükteki sözleşmenin 31.03.2018 tarihinde dolacak 

olması gerekçe gösterilerek 20.03.2018 tarih ve E.25226 sayılı ihale onay belgesinde 

ihalenin pazarlık (İKN 2018/137767) usulü ile yapılması için makam oluru alınmıştır. 

Alınan bu olura dayanılarak sözleşme tasarısında belirtilen 02.04.2018-30.06.2018 

tarihleri arasındaki hizmet alımı ihalesi için 3 aday istekliye davetiye gönderilmiş, 
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23.03.2018 tarihindeki ihale sonucunda (tek teklif) ihale, 5.682.560 TL teklif veren 

LİDER Kur. Ltd.Şti. -AK Grup Gıda Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde kalmış üzerinde 

ve 30.03.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Ayrıca; ihaleye konu işin sözleşme süresi 31.12.2016 tarihinde bitecek olup 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 08.04.2016 tarih ve 2570 sayılı yazısı ile 3 yıl süreli 

ihale izni alınan ve hizmet alımı işi ihale süreci 08.12.2016 tarih ve 24-372 sayı nolu 

Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan, ihale işlemleri yetiştirilemeyeceği gerekçe 

gösterilerek KİK’in Pazarlık Usulü (21/b) kapsamında gerçekleştirilen ihaleler aşağıda 

gösterilmiştir.
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 Tabloda görüldüğü gibi konu ihalelerin yaklaşık maliyetinin hesaplanması 

aşamasında yüklenici karı, ilk iki ihalede mevzuatın verdiği (en fazla %20-%7) en fazla 

oranın yarısı, diğer 5 ihalede ise en yüksek oran olan %7 oranı kullanılmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda; yaklaşık maliyet tüm ihale sürecinin nasıl 

yürütüleceğini belirleyen, ihalenin farklı şekillerde yürütülmesi ve sonuçlanmasına 

sebep olabilen önemli bir ihale bileşeni olup; 

İhale yetkilisinin ihalenin yapılmasına onay verme kararından ihale usulünün 

tespitine, ihale ilanından tekliflerin değerlendirilmesine, ödenek planlama ve 

kontrolünden bazı durumlarda yerli istekliler veya teklif edilen yerli malları lehine 

ihalelerde fiyat avantajı uygulanmasına, yeterlilik kriteri olarak belirlenecek belgelerden 

aşırı düşük fiyat teklifi sorgulamasına kadar ihale sürecinin birçok aşamasında önemli 

bir değerlendirme kriteri olarak belirleyici olan “yaklaşık maliyet” kavramı, kamu 

alımları sisteminin temel esaslarından birini teşkil etmektedir. 

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması genel prensibi ile 

üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğunu da etkileyen bir husus olan yaklaşık 

maliyet belirleme işlemi, yapılabilecek eksik veya hatalı işlem sonucunda ihale 

sürecinin yanlış yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına bağlı olarak, idarenin maddi ve 

itibar kayıplarının yanı sıra, süreçteki görevlilerin idari, maddi ve cezai yaptırımlarla 

karşılaşmalarına sebep olabilecek, son derece önemli ve hassas bir konudur. 

İsteklilerin tekliflerini kendi iradeleriyle serbestçe ve gerçekçi vermelerini 

sağlamak,  isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere yaklaşık 

maliyet isteklilere açıklanamaz. 

Yaklaşık maliyet, ihalenin yapılma yöntemini ve sonucunu etkileyen en önemli 

etken olduğu için gizli tutulması büyük önem arz etmektedir. 4734 sayılı Kanunun temel 

ilkelerinin belirlendiği 5’inci maddesinde ifadesini bulan “gizlilik” ilkesinin ana 

uygulama alanlarından biri de yaklaşık maliyet bilgisinin gizliliğinin titizlikle 

korunmasıdır. Bu husus üzerinde Kanunda önemle durulmuş ve 61’inci maddesinde; 

“Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci 

ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine 

ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa 

edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket 

edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler 

uygulanır.” denilerek, aksi yöndeki uygulamaların karşılaşacağı yaptırımlar ilgili 

maddelerde açıklanmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, yaklaşık maliyetin gizli tutulmasının gereği olarak, ihale 

ilanlarında ve isteklilere verilen ihale dokümanlarında hiçbir surette yaklaşık maliyet 
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bilgisine yer verilemez ve herhangi bir suretle ifşa edilemez. Yaklaşık maliyetin 

gizliliği, ihale sonuçlanıncaya kadar korunur. Böylelikle ihaleye katılacak olanların 

verecekleri teklifleri, işin yaklaşık maliyetine göre şekillendirmelerinin önüne geçilmiş 

olur. 

Tabloda yer alan ihalelerin yaklaşık maliyet tutarları ile sözleşmeye esas teklif 

tutarları incelendiğinde yaklaşık maliyetin gizlilik ilkesine uyulmadığı görülmektedir. 

Şöyleki; Yüklenicilerin verdiği birinci teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu 

halde ikinci tekliflerin yaklaşık maliyete olması gereken en yakın değerde olması 

yüklenicinin yaklaşık maliyeti öğrendiği anlamını taşımaktadır. 

Kamusal kaynaklar, tüm toplumunun ortak değeridir. Kamu yöneticileri 

toplumun ortak değeri olan kamusal kaynakların kullanılmasında, dilediği gibi 

davranmaz. Bu kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanılması sağlamak için birçok 

ilke benimsenmiştir. Bu ilkeler arasında şeffaflık, eşit muamele ve rekabet ilkeleri 

sayılabilir. 

Rekabet ilkesi, ihalelere olabildiğince fazla kişinin iştirakini ve bunu da hiç bir 

baskı altında kalmadan yapabilmelerini gerektirir. Bu anlamda rekabet, ihalelerde gerek 

adayların ve gerekse kamu görevlilerinin rekabet ortamını bozucu tutum ve 

davranışlarının engellenmesini; rüşvet ve diğer yasal olmayan bir takım gizli ilişkilerin 

yasaklanmasını gerektirir. 

İdarenin her aşamasında gerçekleştirilmek istenen şeffaflık ilkesi özellikle kamu 

ihaleleri bakımından üzerinde durulması gereken önemli bir ilkedir. Şeffaflık ilkesi, 

rekabet ve eşitlik ilkelerinin tamamlayıcısı niteliğindedir. 

İhalelerin şeffaf bir ortamda yapılması bu ihaleler üzerindeki şüphe ve 

tereddütleri ortadan kaldırarak, idareye olan güvenirliği, inanılırlığı, işlemlerde 

objektifliği ve dürüstlüğü tesis eder. 

Eşitlik ilkesi, kişiler arasında ayrımcılık yapmadan herkese ihalelere katılma 

fırsatının tanınmasını gerektirir. Kanun koyucu, bazı durumlarda, ihalelere yalnızca 

idare tarafından davet edilen kişilerin teklif verebilmesine imkân tanımıştır. Diğer bir 

ifade ile, bazı ihalelere yalnızca idare tarafından davet edilen kişiler teklif verebilir. Bu 

usul istisnai olup yalnızca kanunda belirtilen durumlarda uygulanabilir. 

Birden fazla yılı kapsayan hizmet alımı işlerinde hizmet alımı işlerinin 

sürekliliğinden dolayı hizmet alım süresi bitmeden yeni dönem ihale için yapılması 

gereken hazırlık iş ve işlemlerinin zamanında yapılmadığı için hizmetlerin devamının 

sağlanması amacı ile yeni ihale yapılıncaya kadar KİK’in 21/b maddesine (pazarlık 

usulü) göre işlemler yapıldığı tespit edilmiştir.  
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4734 sayılı Kanunun "Pazarlık Usulü" başlıklı 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendinde; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi 

gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 

çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda pazarlık 

usulü ile ihale yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 20.1 maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 62 nci 

maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve 

hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği 

düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman 

alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı 

ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkân tanınmıştır. Ancak yılın 

sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle 

ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye 

uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki 

ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından 

önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü 

ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 

inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara 

kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve 

sorumluluğundadır.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

İdare tarafından “Temizlik ve Destek Hizmet Alımı” işinin sözleşme süresi 3 yıl 

olacak şekilde ihale edilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan istenen izin, 

08.04.2016 tarih ve 2570 sayılı yazı verilmiş olup, 2016 yılı sonunda sözleşme süresi 

bitecek konu hizmet alımı işi için 07.12.2016 tarihinde yaklaşık maliyet cetveli ve ihale 

onay belgesi onaylanarak 08.12.2016 tarih ve 24-372 sayı nolu Yönetim Kurulu Kararı 

ile ihale süreci başlatılmıştır. 

İhale süreci gerekli izinler alındıktan 8 ay sonra ihale işlem süreci başlatılan konu 

temizlik hizmet alımı işinin sözleşme süresi 31.12.2016 tarihinde bitecek diye 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 20.1 maddesine dayanak teşkil 

edip “Pazarlık Usulü” kullanılarak ihale yapılması uygun olmamıştır. Şöyleki; önceden 

ön görülemeyen ve ivedilik arz eden, ayrıca idarenin iradesinden kaynaklanmayan 

anormal durumlarda pazarlık usulünde isteklileri teklif vermeye davet ederek ihale 

yapılabilir. Hangi durumların önceden ön görülemez ve ivedi olduğu her somut olayda 

ayrıca değerlendirilmelidir. Çünkü bu yöntem zorunluluktan doğan istisnai bir 

uygulama olup idarelerin kanunun verdiği bu imkânı kamu yararının dışında özellikle 

kanunun temel ilkelerine aykırı olan uygulamalar yapılmamalıdır. 
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Konu işin 26.01.2017 tarihinde Kamu İhale Kanunun açık ihale usulü ile ihale 

gerçekleştirildiği, dört ayrı isteklinin 19-20/01/2017 tarihlerinde idareye ihale ile ilgili 

şikayette bulunulduğu, bu şikayetlerin yerinde olmadığı gerekçesi ile reddedildiği ve 

sonucun isteklilere 30.01.2017 tarih ve 7398 sayılı yazı ile bildirildiği, İhale Komisyonu 

tarafından 28.02.2017 tarihinde hazırlanan tutanakla karara bağlandığı ve 01.03.2017 

tarih ve 5-56 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığı, İhale sonucuna yapılan 

itirazlar nedeni ile yapılan incelemeler sonucu hazırlanan 22.03.2017 tarih ve 17325 

sayılı takrire istinaden 22.03.2017 tarih ve 6-192 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 

ihalenin iptal edildiğine karar verilmiş olup bu karar KİK’in 10.05.2017 tarih ve 

2017/UH.III-1349 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.  

TEDAŞ’ın 2016/553279 ihale kayıt numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü 

sorumluluğundaki tesislerine ait hizmet binaları ve açık alanların temizlik ve destek 

hizmetlerinin 408 personel ile 12 ay (Oniki Ay) süreli karşılanması” işi ihalesi 

26.01.2017 tarihinde açık ihale olarak gerçekleştirilmiş ve toplam 11 adet tekliften 3 

adedinin geçerli olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 19.068.614 TL, 

ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklifin ise 19.369.588 TL, oldukları ihale 

komisyonunun 02.06.2017 tarihinde düzenlemiş olduğu tutanakla karar bağlanmış, 

kesinleşen ihale kararı isteklilere aynı tarihte EKAP üzerinden duyurulmuştur. Yani 

ihalenin iptal edilmesinden dolayı ihale süreci bu aşamada bırakılmıştır. 

İdareye itirazda bulunan ve itirazı reddedilen Akzen Destek Hizmetleri Ltd.Şti. 

firması KİK’e başvuru yapmış ve KİK yaptığı inceleme sonucunda 01.03.2017 tarih ve 

2017/UH.II-701 nolu kararında iddiaların yerinde olmadığına karar vermiştir. İlgili 

firma konuyu Ankara 16. İdare Mahkemesine götürmüş mahkemenin 14.04.2017 tarih 

ve E:2017/844, K2017/1197 sayılı kararına istinaden Kamu İhale Kurulunun 24.05.2017 

tarih ve 2017/MK-199 sayılı kararı ile ihale iptal edilmiştir. 

Konu ile ilgili Ankara 16. İdare Mahkemesinin söz konusu KİK Kararının kısmen 

kabulü ve kısmen red kararı üzerine, Kamu İhale Kurumu tarafından temyiz 

başvurusunda bulunulmuş ve Danıştay Onüçüncü Dairesince alınan 26.09.2017 tarih, 

E:2017/1380, K:2017/2437 sayılı karar ile Ankara 16 ncı İdare Mahkemesi'nin 

14.04.2017 tarih, E:2017/844,K:2017/1197 sayılı kararının bozulmasına ve davanın 

reddine karar verilmiştir. 

Kamu İhale Kurumu İdare Mahkemesinin kararını temyize götürmüş, Danıştay 

Onüçüncü Dairesinin kararı sonrasında KİK 07.12.2017 tarih 2017/-478 sayılı Kurul 

Kararını Genel Müdürlüğe göndermiş olup karar doğrultusunda hareket edilmesi ve 

ihale sürecinin devamına ilişkin işlem tesis edilmesi istenmiştir. İdare bu karar 

doğrultusunda hazırladığı “…İhale sürecinde en son; 02.06.2017 tarih, E.33719 sayılı 

İhale Komisyonu Kararının EKAP üzerinden isteklilere bildirimi işlemi yapılmış olup, 
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bu bildirime ilişkin herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmamıştır. Bu aşamadan 

sonraki diğer iş ve işlemlerin normal seyrinde devamı gerekmektedir. 

Kamu İhale Genel Tebliğinin "Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari 

yargı kararları" başlıklı 25.4. maddesinde de (EK-3); 

"Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen 

yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda idare 

tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı 

olması halinde; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması 

ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli idarece 

sözleşmeye davet edilir. Bu isteklinin sözleşme yapılmasına mevcut sözleşme 

feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme 

imzalanır. …"  

şeklinde hüküm yer almakta olup yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereği 

ihale sürecine sözleşme daveti yapılarak devam edilmesi ve ihale sürecinin 

tamamlanması gerekmektedir. 

NETİCE VE İSTEK: 

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde; 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 

tesislerine ait hizmet binaları ve açık alanların temizlik ve destek hizmetlerinin 

karşılanması işi ile ilgili olarak 02.06.2017 tarih, E.33719 sayılı İhale Komisyonu 

Kararının bildirimi aşamasından itibaren;  

Kamu İhale Genel Tebliğinin "Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari 

yargı kararları" başlıklı 25.4. maddesine göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif 

sahibi ANT PA End. Yem. Tem. Gıd. Otom. İnş. Bilg. ve Danş. Tic. ve San. Ltd. Şti. 

firmasına sözleşme daveti yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi ve ihale sürecinin 

Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde tamamlanması hususunu tensiplerinize arz ederim.” 

İçerikli 15.01.2018 tarih ve E.4141 sayılı yazıyı Genel Müdüre onaylatmıştır. 

Konu ilgili istekliye “… Bu aşamadan sonra anılan kararın icaplarına göre 

hareket edilmesi ve İdaremizce ihale sürecinin devamına ilişkin işlem tesis edilmesi 

gerekmektedir. İhale sürecinde en son; 02.06.2017 tarih, E.33719 sayılı İhale 

Komisyonu Kararının EKAP üzerinden isteklilere bildirimi işlemi yapılmış olup, bu 

bildirime ilişkin herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmamıştır. 

Bu aşamada; 26.01.2017 tarih ve 2016/553279 ihale kayıt no' lu ihale uhdenizde 

kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on (10) gün içinde, ihale tarihi 

itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a)[1], (b)[2], 
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(c)[3], (d)[4], (e)[5] ve (g)[6] bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair 

belgeler ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin 

teminatın verilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ihale 

konusu işe ilişkin Şirketiniz ile sözleşme imzalanabilecektir. 

İşe başlama tarihi 01.03.2018, işin bitiş tarihi 31.03.2018'dir. 

Bu mektup EKAP üzerinden gönderilmiş olduğundan bildirim tarihi, tarafınıza 

tebliğ tarihi sayılacaktır.” içerikli 18.01.2018 tarih ve E.5816 sayılı yazı ihale üzerinde 

kalan istekli firma ANT PA End. Yem. Gıd. Otom. Bilg. Ve Danım. Tic. Ve San. Ltd. 

Şti.’ye tebliğ edilmiştir. İstekli bu tebliğe cevaben 29.01.2018 tarih ve 009 sayılı yazısı 

ile sözleşme imzalamayacağını kuruluşa bildirmiştir. 

KİK Genel Tebliğinin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme 

yapılması başlığı altındaki 16.7’nci maddesinde; 

“Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması 

veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik 

süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, 

buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, 

ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif 

sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale 

üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın 

sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi 

gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin 

sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler 

hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler 

uygulanmayacaktır.” hükmü kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesinden 

sonra dava açılması sonucuna istinaden yapılacak uygulamanın nasıl yapması 

gerektiğini belirtmiştir. 

Yine aynı tebliğin “Sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idari yargı kararları” 

başlığı altındaki  25.4’üncü maddesinde (Ek madde:29.06.2017-30109 R.G./1. Md.) ise; 

“Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı mercilerince verilen 

yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda idare 

tarafından belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin yükleniciden farklı 

olması halinde; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması 

ile ilgili hükümlere göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli idarece 

sözleşmeye davet edilir. Bu isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin üzerine düşen 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 87 

 

yükümlülükleri yerine getirerek idareye yazılı olarak başvurması durumunda, mevcut 

sözleşme feshedilerek tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip bu istekli ile sözleşme 

imzalanır. Söz konusu istekli tarafından sözleşmenin imzalanmayacağı yönünde cevap 

verilmesi, süresi içinde sözleşme imzalamaya gelinmemesi veya İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere uygun olarak 

belgelerin sunulmaması hallerinde, mevcut yüklenici ile imzalanmış sözleşme idarece 

feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilir. Bu hususa ilişkin belgeler ihale işlem 

dosyasında muhafaza edilir.” Hükmü yer almakta olup ihalesi sonuçlanan ve bir istekli 

ile sözleşmesi imzalanan ihalelerin bir başka istekli tarafından mahkemeye dava 

açılması sonucu mahkemenin vereceği kararın uygulanmasının nasıl yapılacağı tarif 

edilmiştir. 

Söz konusu ihale ile ilgili 02.06.2017 tarih ve E.33719 sayılı kesinleşen ihale 

komisyonu kararı isteklilere EKAP üzerinden bildirilmiş kesinleşen ihale komisyon 

kararına herhangi bir istekli itiraz etmemiştir. Fakat ihale dokümanına itiraz eden ilgili 

firma konuyu Ankara 16. İdare Mahkemesine götürmüş mahkemenin 14.04.2017 tarih 

ve E:2017/844, K2017/1197 sayılı kararına istinaden Kamu İhale Kurulunun 24.05.2017 

tarih ve 2017/MK-199 sayılı kararı ile ihale iptal edilmiştir.  

Ankara 16. İdare Mahkemesinin söz konusu kararını Kamu İhale Kurumu 

temyize götürmüş olup, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.09.2017 tarih, E:2017/1380, 

K:2017/2437 sayılı kararı sonrasında Kamu İhale Kurulu 07.12.2017 tarih 2017/-478 

sayılı Kurul Kararını Genel Müdürlüğe göndererek karar doğrultusunda hareket 

edilmesi ve ihale sürecinin kaldığı yerden devamına ilişkin işlem tesis edilmesi 

istenilmiştir. 

Kuruluş bu kararı KİK Genel Tebliğinin 25.4’üncü maddesinin uygulanması 

şeklinde yorumlayarak buna göre işlem yapmıştır. Tebliğin bu maddesi ihale sonucunun 

bir sözleşmeye bağıtlanması ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki mahkeme 

kararlarının nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili düzenleme olup söz konusu ihale ile 

alakalı değildir. İhale ile alakalı uygulamanın aynı yönetmeliğin 16.7’nci maddesine 

göre yapılması ve sonuçlandırılması mevzuata uygun olacaktır aksi takdirde telafisi 

mümkün olmayan hukuki ve ekonomik sorunlara sebebiyet verecektir. 

KİK Genel Tebliğinin 21.1.1’inci maddesinde “4734 sayılı Kanuna göre açık 

ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü, temel ihale usulleridir. Ancak temel 

ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle alım 

yapılması öngörülmüştür.” Hükmü olup idare bu hüküm doğrultusunda 4734 sayılı 

kanunun 21’inci maddesine (pazarlık) göre ihale işlemlerini gerçekleştirmiştir. 

2016 yılı sonunda sözleşme süresi bitecek olan personel çalıştırılmasına dayalı 

hizmet alımı işi için açık ihale işlemleri geç başlatıldığından 15.12.2016 tarihinde KİK 
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21/b maddesine dayanılarak pazarlık usulü ile ihale yapılmış ve 4.728.184 TL tutarlı 3 

ay süreli sözleşme 28.12.2016 tarihinde, 

Açık ihale süreci tamamlanamayan konu hizmet alımı işi için 23.03.2017 

tarihinde KİK 21/b maddesine dayanılarak pazarlık usulü ile ihale yapılmış ve 4.898.349 

TL tutarlı 3 ay süreli sözleşme 30.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. 

02.06.2017 tarihinde kesin karara bağlanan açık ihale iptal edilince tekrar 

28.06.2017 tarihinde KİK 21/b maddesine dayanılarak pazarlık usulü ile ihale yapılmış 

ve 7.885.012 TL tutarlı 5 ay süreli sözleşme 05.07.2017 tarihinde imzalanmıştır. 

Kamu İhale Kurulunun 07.12.2017 tarih 2017/-478 sayılı Kurul Kararında karar 

doğrultusunda ihale sürecinin kaldığı yerden devamına ilişkin işlem tesis edilmesi 

istenilmiş olup 18.01.2018 tarih ve E.5816 sayılı yazı ihale üzerinde kalan istekli firma 

ANT PA End. Yem. Gıd. Otom. Bilg. ve Danışmanlık. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ye 

01.03.2018-31.03.2018 tarihleri arasında (bir ay) süre için sözleşme imzalanacağı tebliğ 

edilmiştir. İstekli bu tebliğe cevaben 29.01.2018 tarih ve 009 sayılı yazısı ile sözleşme 

imzalamayacağını kuruluşa bildirmiştir. 

İdare buna istinaden açık ihale yapıncaya kadarki süreç için 23.02.2018 tarihinde 

KİK 21/b maddesine dayanılarak pazarlık usulü ile ihale yapılmış ve 1.884.901 TL 

tutarlı 1 ay (01.03.2018-31.03.2018) süreli sözleşme 12.03.2018 tarihinde 

imzalanmıştır. 

Aynı gerekçe ile 23.03.2018 tarihinde KİK 21/b maddesine dayanılarak pazarlık 

usulü ile ihale yapılmış ve 5.682.560 TL tutarlı 3 ay (01.04.2018-30.06.2018) süreli 

sözleşme 30.03.2018 tarihinde imzalanmıştır. 

Birden fazla yılı kapsayan hizmet alımı ihaleleri ve Genel Müdürlüğün merkez 

ve taşra teşkilatlarının Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 408 (372 personel merkezde, 

36 personel taşrada) Personel ile12 Ay Süreli Hizmet Alımı İşi ile ilgili olarak; 

Süreklilik arzeden işlerin yürütülmesi için TEDAŞ’ talebi doğrultusunda 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 08.04.2016 tarih ve 2570 sayılı yazı ile 3 yıl süreli 

ihale izni verilen işin, süresinde açık ihale ile yapılması gerekirken, 8 ay geciktirilmesi 

sonucu, ihalenin 3 kez KİK’in Pazarlık Usulü (21/b) kapsamında gerçekleştirilmesi 

hususlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca incelenmesi 

önerisi doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor müzekkeresi 

07.02.2018 tarih ve E.12301 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

Müzekkerede Genel Müdürlüğün yeniden yapılandırılmasında sürecinin 

başlatıldığı ve 10.09.2016 tarih, 17-301 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 292 personelin 

istihdam fazlası personel olarak bildirilmesi, yine Yönetim Kurulunun 28.10.2016 

tarih,20-354 sayılı kararı ile iş kanununa tabi 85 işçi personelin istihdam fazlası olarak 
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belirlenmesi ve daha sonraki süreçte bu personellerin kuruluş ile ilişkilerinin kesilmesi 

gibi sebeplerle Kuruluşun yeniden yapılandırılması süreci içerisinde ihale sürecinin 

mevzuata uygun olarak gerçekleştirilemediği ifade edilerek süreç içerisindeki 

gelişmelerden herhangi bir personel ve/veya personellerin sorumlu olmadığı, konu ile 

ilgili olarak yapılacak yahut önerilecek herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilmiş ve 

müzekkere 07.02.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Oysa; Müzekkerede bahsedildiği gibi yeniden yapılanma süreci 10.09.2016 tarih, 

17-301 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış, konu iş ile ilgili izin ise 08.04.2016 

tarih ve 2570 sayılı ÖİB yazısı ile alınmış olduğundan, bahse konu mazeretin izin alma 

tarihi ile yeniden yapılandırma süreci başlama tarihi arasındaki 5 aylık sürede Kamu 

İhale Tebliğinin 80’inci maddesine uygun olarak yapılması gereken hazırlık 

çalışmalarının yapılmadığı gerçeğini değiştirmeyeceği, 03.11.2014 ve 26.01.2017 

tarihlerinde yapılan açık ihalelerde ekonomik açıdan en uygun tekliflerin yüklenici karı 

hariç tutar üzerinden verildiği, zamanında ihale işlemleri başlatılmadığından dolayı 

15.12.2016 tarihinde yapılan KİK 21/b pazarlık usulü ile (6 ayrı ihale) yüklenici karı 

(%10) dâhil tutar üzerinden ihaleler gerçekleştirilmiş olup, Teşekkülün aynı hizmeti 

%10 oranında daha pahalıya almasına sebep olunmuştur. 

Ayrıca; yılı içerisinde Haziran - Ekim 2016 ayları arasında 3 adet açık ihale, 2 

adet pazarlık usulü ile hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirildiği gibi yüzlerce doğrudan 

temin şeklinde de alım yapılmış olup devlette devamlılık mantığı ile yapılması gereken 

işler ile ilgili ihaleler şahıslara bağlı olmadan gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle konu 

ihalenin mevzuatın öngödüğü zaman içerisinde gerçekleştirilememesinin yeniden 

yapılandırmaya bağlanması geçerli bir sebep olmamıştır. 

Konu temizlik hizmet alımı işinin sözleşme süresi 31.12.2016 tarihinde 

biteceğinden dolayı ihale sürecinin başlatılması için gerekli izinler alınmış olmasına 

rağmen ihale sürecinin 8 ay sonraya bırakılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

“Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Kamu 

İhale Genel Tebliğinin 20.1 maddesine dayanak teşkil edip “Pazarlık Usulü” 

kullanılarak ihale yapılması durumuna getirilmesinin KİK’e uygun olmadığı, bu 

uygulama önceden ön görülemeyen ve ivedilik arz eden, ayrıca idarenin iradesinden 

kaynaklanmayan anormal durumlarda yapılabilir. Çünkü bu yöntem zorunluluktan 

doğan istisnai bir uygulama olup idareler kanunun verdiği bu imkânı kamu yararının 

dışında olan uygulamalarda kullanmamalıdır. 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki tesislere ait hizmet binaları ve 

açık alanlarının, temizlik ve destek hizmetleri 408 (372 personel merkezde, 36 

personel taşrada) personel ile 12 ay süreli hizmet alımı işi ihale işlemleri 2016/553279 

ihale kayıt numarasıyla başlayıp sonuçlandırılamayan fakat hizmetlerin aksamadan 
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devam etmesi için  farklı ihale numaraları ile KİK'in 21/b ihale yöntemi ile 

gerçekleştirilen hizmet alımı ihalelerinin en kısa sürede sonlandırılarak bu ihalelerin 

KİK mevzuatına uygun açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilmesi hususunda azami 

gayretin gösterilmesi gerekmektedir.  

 

Öneri: 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki tesislere ait hizmet binaları ve açık 

alanlarının, temizlik ve destek hizmetleri 408 (372 personel merkezde, 36 personel 

taşrada) personel ile 12 ay süreli hizmet alımı işi ihale işlemleri 2016/553279 ihale kayıt 

numarasıyla başlayıp sonuçlandırılamayan fakat hizmetlerin aksamadan devam etmesi 

için  farklı ihale numaraları ile KİK'in 21/b ihale yöntemi ile gerçekleştirilen hizmet 

alımı ihalelerinin en kısa sürede sonlandırılarak bu ihalelerin KİK mevzuatına uygun 

açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilmesi hususunda azami gayretin gösterilmesi önerilir.  
 

BULGU 7.1.7: Organizasyon yapısındaki belirlenen birimlere ilişkin personel 

atamaların 233 ve 399 sayılı KHK'ye göre henüz yapılmamış olması 

Genel Müdürlük Makamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazdığı 13.10.2016 tarih 

ve 75264 sayılı yazı ile; Şirket’te İş Kanununa tabi (kapsam dışı) olarak tahsis edilen Eğitim 

Dairesi Başkanlığı, Denetim ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Varlık Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile ismi 

değiştirilen İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali İşler ve Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ve Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığının, halen var olan Teftiş Kurulu 

Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinin alt birimleri olarak görev yapacak İş Kanununa tabi 

(kapsam dışı) 33 Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezleri birimlerinde görev 

yapacak İş Kanununa tabi (kapsam dışı) 5 adet Şube müdürlüğü olmak üzere 38 adet Şube 

Müdürlüğü ihdas edilmesi, İş Kanununa tabi (kapsam dışı) toplam 87 Şeflik ihdas edilmesi, 21 

dağıtım bölgesinde var olan 21 Koordinatörlük yerine, yeni görevlere göre faaliyet gösterecek 

İş Kanuna tabi (kapsam dışı) olarak 21 adet Bölge Müdürlüğü olmak üzere toplam 146 pozisyon 

ihdas edilmesi talep edilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20.10.2016 tarih 7061 sayılı yazıları ile;4046 sayılı 

Kanun'un 22 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden TEDAŞ için "4046 

sayılı Kanunun 22 inci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan kapsam dışı statüde" İş 

Kanununa tabi 146 pozisyonun ihdas edilmesi uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede 86 işçi ve 363 memur-sözleşmeli personel Teşekkül dışı nakil süretiyle 

Teşekkülden ayrılmış, yılsonu itibariyle görev yapan personel sayısı 36 memur, 228 sözleşmeli 

personel ve 1.035 işkanununa tabi personel olmak üzere toplam 1.299'a düşmüştür.  
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Teşekkül Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları (en çok 5 adet), 

ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşmaktadır. 

TEDAŞ 2017 yılında Genel Müdür'e bağlı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yazı İşleri ve Yönetim Büro Müdürlüğü, 

Özel Kalem Müdürlüğü; 4 Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak da Denetim Daire 

Başkanlığı, Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı, Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığı, Bilgi 

Tenolojileri Daire Başkanlığı, Eğitim Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 

Mali İşler ve Satınalma Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı olarak 8 daire başkanlığı ve Şikayet Talep ve Takip Müdürlüğü, İnşaat Müdürlüğü, 

İç Kalite Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Eğitim Merkezleri ve Daire Başkanlıklarına bağlı 27 

Müdürlük olarak faaliyetini sürdürmüştür. 

         Ancak, Mayıs 2018 tarihi itibariyle 9 Daire Başkanlığından 6 sının, 34 Müdürlükten  30 

'unun, 21 Bölge Müdürlüğü, 5  Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri, Hukuk, Basın 

ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerinin "Görevlendirme" şeklinde yürütüldüğü, 

görevlendirilen 66 kişiden 24 ünün sendika üyesi olmayan İş Kanununa tabi personel statüsünde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

         Belirtilen birimlere ilişkin asli ve sürekli görevlerin,  iş Kanununa tabi sendika üyesi 

olmayan işçilerle görevlendirme şeklinde sürdürülmesi 233 ve 399 sayılı KHK nin amir 

hükümlerine aykırılık teşkil etmekle, ayrıca insan kaynakları yönetiminin temel amacı olan 

personel  iş ve işlem verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. 

           Diğer yandan, çalışan personelce  Teşekküle ait kariyer planlamasına ulaşılamaması 

nitelikli personel istihdamını zorlaştırmakta ve neticede yeni işe alınan personelin de bir süre 

sonra Teşekkülden ayrılmasına neden olunmaktadır. 

 Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile TEDAŞ  

özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilmiştir. 

14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım 

AŞ Ana Statüsüne göre, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılanan Teşekkülün amacı; 

"Devletin genel ekonomisine ve politikasına uygun olarak verilen görev ve/veya yetkiler 

kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, hizmet kalitesi ve müşteri 

memnuniyeti çerçevesinde kontrolünü, denetimini, proje onay ve tesis kabulunu, kamulaştırma 

işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtım 

faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve sosyal gereklere 
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uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme hakkını devretmek" olarak  

belirtilmiştir.  

    Ana Statüsünde; faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı Teşekkülün, 6446 

sayılı kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak kaydıyla özel 

hukuk hükümlerine tabi olduğu,  personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, 

yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışına gönderme, 

siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile yönetim kurulu üyelerinin ücret ve 

hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemelerin uygulanacağı, Ana statü değişikliğinin  

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni personel istihdamında, 399 sayılı KHK hükümlerinin 

uygulanacağı belirtilmektedir. 

      399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde, "Bu Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve 

sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde; 

            a)İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak 

yetiştirilmesi, 

     b)Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içerisinde çalıştırılması, 

           c)Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin 

gerçekleştirilmesi, 

     d)Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak 

değerlendirilmesinin teşviki ilkeleri göz önünde bulundurulur". 

              3 üncü maddesinde; 

         a)Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler mumurlar, sözleşmeli personel ve işçiler 

eliyle gördürülür, 

      b)Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, 

verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, 

hiyerarşik kademe ve görev ünvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan 

doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme 

yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı 

ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel 

müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve  daire başkanları, müessese, 

bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı 
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cetvelde kadro ünvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür. Bunlar hakkında bu Kanun 

Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

          c)(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare 

esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki 

esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan 

personeldir.(Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir) 

Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi 

zamanlı da istihdam edilebilir. 

           d)Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmesi kapsamına alınamaz ve bunlara 

toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat 

sağlanamaz. 

           e)İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir. 

          4 üncü maddede; Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, ünvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde 

gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların ünvan ve 

sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas 

edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır." 

ifadeleri yer almaktadır.  

 Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile  

özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilen 

TEDAŞ'ın, sermayesinin tamamın Devlete ait olması ve 6446 sayılı Kanun, 233 ve 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameler ve mevcut Ana Statü çerçevesinde faaliyet gestermesi 

karşısında, Kapsam dışı olarak ihdas edilen kadroların da varlığı dikkate alınarak, personel 

istihdam ve atamalarına ilişkin işlemlerin de bir an önce belirtilen KHK hükümlerine uygun bir 

şekilde yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

           Teşekkül Ana Statüsünde belirlenen faaliyet alanları çerçevesindeki organizasyon yapısı 

ile istihdam edilen/edilecek personelin görev, ünvan ve pozisyon bazındaki norm kadrolarının 

belelirlenerek atamalarının 233 ve 399 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde yapılması 

gerekmektedir. 
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Öneri: 

            Teşekkül Ana Statüsünde belirlenen faaliyet alanları çerçevesindeki organizasyon 

yapısı ile istihdam edilen/edilecek personelin görev, ünvan ve pozisyon bazındaki norm 

kadrolarının belelirlenerek atamalarının 233 ve 399 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde 

yapılması önerilir. 

BULGU 7.1.8: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: İç Kontrol Sisteminin oluşturulmamış olması 

          Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programının ekli 2016/9369 sayılı karırın 23 üncü maddesinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasına ilişkin hususlar belirtilmiş, aynı Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesine dair tebliğin 18 inci maddesinde de atama ile ilgili hususlar 

açıklanmıştır. 

        TEDAŞ Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 2017-12 sayılı kararı ile 25.04.2017 tarihi 

itibariyle, Özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiş ve 233 

sayılı Kami İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi 

hale gelmiştir. 

Aynı şekilde 31.10.2017 tarih ve 30226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 

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

Programına ilişkin 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın iç kontrol sisteminin 

oluşturulması başlıklı 23 üncü maddesinde de aynı hükümler yer almış olup, bu Kararnamenin 

uygulama tebliği 19.12.2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

2017/10925 sayılı kararın 23 maddesinde: 

Madde 23(1) iç kontrole ilişkin olarak; 

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

içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve 

ekonomik bir şekilde yürütülmesini, 

b)Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkiliyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu 

riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliuştirilmesini ve uygulanmasını, 

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

getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere 
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etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve 

işletilmesini, 

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

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

sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kami iktisadi teşebbüsleri yönetim 

kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumludur. 

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

faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam 

etmekle yükümlüdür. 

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

alınması şartıyla, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen sınırlamalara tabi değildir. 

belirtilmektedir. 

Aynı karara ilişkin 19.12.2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel 

Yatırım ve Finansman programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair 

tebligin 20 inci maddesinde de, iç kontrol sisteminin oluşturulmasına dair hususlar detaylıca 

açıklanmıştır. 

TEDAŞ tarafından, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılı Genel 

Yatırım ve Finansman Programının ekli kararının 23 üncü maddesi ve aynı programın 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğin 20 inci maddesine göre iç 

kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

 

Öneri: 

TEDAŞ tarafından, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılı Genel 

Yatırım ve Finansman Programının ekli kararının 23 üncü maddesi ve aynı programın 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğin 20 inci maddesine göre iç 

kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin gerekli çalışmaların yapılması önerilir. 

 

BULGU 7.2.2: TEDAŞ aleyhine sonuçlanmakta olan rucuen alacak davaları 

            2003 ve 2004 yıllarında elektrik faturalarında usulsüz bir şekilde sistem işletim ve  

kullanım bedeli alındığından bahisle, İzmir Demir çelik A.Ş tarafından  TEDAŞ aleyhine dava 

açıldığı, başlangıçta TEDAŞ tarafından takip edilen davanın daha sonra 24.07.2006 tarihli 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesine istinaden GEDİZ EDAŞ tarafından takip edildiği, aleyhe 

sonuçlanan davanın icra takibine konu edilerek bedelin Özelleştirme öncesi GEDİZ EDAŞ 

tarafından İzmir Demir Çelik A.Ş'ne ödendiği ve Özelleştirme sonrası Özelleşen şirket'çe 

TEDAŞ aleyhine rucuen alacak davası açıldığı ve davanın yerel mahkemece TEDAŞ aleyhine 

sonuçlanarak Yargıtay 11 Hukuk Dairesince onandığı, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 96 

 

        Faaliyetlerin TEDAŞ tarafından yürütüldüğü dönemde elektrik sayaçlarının %2 fazla 

tüketim kaydettiği iddası ile Ege Çelik Erdüstri A.Ş tarafından Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş 

aleyhine dava açıldığı ve davanın onanarak kesinleştiği ve bedelin 16.07.2013 tarihinde 

ödendiği belirtilerek Özelleştirme sonrası özelleşen şirket'çe TEDAŞ aleyhine rucuen alacak 

davası açıldığı ve davanın yerel mahkemece TEDAŞ aleyhine sonuçlanarak Yargıtay 11 Hukuk 

Dairesince onandığı, anlaşılmaktadır. 

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin talebi ile Ankara 7 Asliye Ticaret Mahkemesinin 

2014/2053, 2015/644K, Ankara 8 Ticaret Mahkemesinin 2014/1185 E, 2015/362 K ve Ankara 

1 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1264 E, 2015/926 K sayılı dosyaları ile kesinlesen alacak 

bedelleri 10.04.2017 tarihli Temlik Sözlesmesi ile TETAŞ lehine devredilmiştir. 

Belirtilen temlik sözleşmesine istinaden Gediz EDAŞ ve TETAŞ'ın talepleri 

doğrultusunda 58.205.438,41 TL ve 62.872.422,91 TL olmak üzere toplam 121.077.861,32 TL 

borçlarına mahsuben TETAŞ hesaplarına aktarılmıştır. 

Özelleştirilen bazı dağıtım şirketleri tarafından TEDAŞ aleyhine açılan alacak 

davalarının konusu; 24.07.2006 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanmasından 

önce meydana gelmekle birlikte, Hisse Satış Sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar olan 

süreçte, mahkemelerce sonuçlandırılan davalara istinaden yapılan ödemelerin, İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesinin "üçüncü kişilerin hak iddiaları" başlıklı 7.4 maddesi uyarınca TEDAŞ 

sorumluluğunda olduğu gerekçe gösterilerek rucuen ödenmesini içermektedir. 

Bedeli ödenen ve/veya devam eden  alacak davalarında  mahkemelerin; "İhale 

şartnamesi hükümleri ile Hisse Satış Sözleşmesi düzenlemeleri incelendiğinde, İhale 

şartnamesinin 22/f maddesinde, alıcı ihale konusu hisseleri devraldığı tarihten önceki döneme 

ilişkin olarak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 'Hisse 

Satış Sözleşmesinin 9.4 maddesinde "alıcı ihale konusu hisseleri devraldığı tarihten önceki 

döneme ilişkin olarak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla' 

düzenlemelerini içermekte olup, Özelleştirme ihale şartnamesinde ve sonrasında imzalanan 

Hisse Satış Sözleşmesinde İHD Sözleşmesi hükümlerinin saklı tutulduğu hususunun tartışmaya 

yer bırakmayacak şekilde açık olduğu belirtilerek" İHDS'nin 7.4 maddesine istinaden TEDAŞ 

alayhine sonuçlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

        Diğer yandan,  bu ve benzeri içerikte 15 dağıtım  şirketine dava yolu ile ödenen tutarlar ile 

dağıtım şirketleri ile ilgili dava ve içerikleri aşağıda belirtilen tabloda detaylıca gösterilmiştir. 
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DAĞITIM                    

ŞİRKETLERİ 

DERBEST                         

DAVALAR 

ALEYHE 

TEMYİZDE 

OLAN              

DAVALAR 

ALEYHE 

ONANAN                               

DAVALAR 

KARAR 

DÜZELTMEDE         

OLAN                                     

DAVALAR 

TOPLAM 

DAVA      

SAYISI 

ANA 

PARA 

TOPLAMI 

ŞİRKETLERE 

YAPILMIŞ          

OLAN 

ÖDEMELER 

AD. TUTAR AD. TUTAR AD. TUTAR AD. TUTAR AD. TUTAR 

AKDENİZ 1 57.400 0 - 0 - 0 - 1 57.400 0 - 

ARAS 10 528.946 26 2.945.185 14 99.981 16 2.417.077 66 5.991.189 20 524.233 

AYEDAŞ 40 30.215.748 0 - 0 - 0 - 40 30.215.748 0 - 

BOĞAZİÇİ 132 64.663.555 77 6.055.260 11 677.891 18 856.429 238 72.253.135 16 1.579.088 

ÇAMLIBEL 7 5.928.474 11 1.138.726 1 1.672.783 4 177.551 23 8.917.534 1 2.522.861 

DİCLE 84 2.971.103 66 2.656.492 21 124.979 0 - 171 5.752.574 12 970.899 

GEDİZ 135 4.476.806 47 46.227.677 29 100.583 3 42.165.642 214 92.970.708 78 121.675.281 

MERAM 10 764.604 11 4.310.241 1 2.801.805 5 656.934 27 8.533.584 1 122.182 

SAKARYA 1 223.051 0 - 0 - 0 - 1 223.051 0 - 

ULUDAĞ 27 13.300.725 59 33.833.961 319 2.128.405 21 4.950.454 426 54.213.545 371 9.044.627 

VANGÖLÜ 1 753.631 0 - 0 - 0 - 1 753.631 0 - 

YEŞİLIRMAK 11 1.356.526 24 6.282.831 43 819.514 11 930.367 89 9.389.238 53 1.187.874 

BAŞKENT 7 795.991 0 - 0 - 0 - 7 795.991 0 - 

TOROSLAR 71 8.958.080 0 - 1 92.380 0 - 72 9.050.460 0 - 

ÇORUH 3 5.600.414 0 - 0 - 0 - 3 5.600.414 0 - 

TOPLAM 540 140.595.054 321 103.450.373 440 8.518.321 78 52.154.454 1379 304.718.202 552 137.627.045 

 

       Denetim tarihi itibariyle belirtilen içerikteki davalarla ilgili olarak TEDAŞ tarafından  

121.675.281 TL'si Gediz Edaş'a ait olmak üzere toplam 137.627.045 TL ödeme yapılmış olup,  

derdest olan 140.595.054 TL tutarındaki ve aleyhe onaylanan, temyizde ve karar düzeltme 

aşamasında olan 164.123.148 TL tutarındaki davalarla birlikte ödemesi yapılmamış miktarların 

anaparası 304.718.202 TL'sına ulaşmaktadır. 

      Bilindiği üzere TEDAŞ Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih ve 22 sayılı kararı 

ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bu aşamada dağıtım bölgeleri itibariyle dağıtım 

lisansına sahip 20 şirket, yeniden düzenlenen bilançolar itibariyle ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip 

şirket haline dönüştürülerek faaliyetlerini sürdürmüş ve her biri ile de TEDAŞ arasında  

24.07.2006 tarihli  işletme hakkı devir sözleşmesi düzenlenmiştir. Bilahare belirtilen şirketler 
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belirlenen bilanço tarihlerine  (2008-2013) göre ihale sartnamesi ve Hisse Satış Sözleşmesine 

göre satışları gerçekleştirilerek yeni alıcılarına devredilmiştir. 

       Sermayesinin tamamı Tedaş'a ait olan  dağıtım sirketlerince 3 üncü sahıslara ödenmiş dava 

bedellerinin, Hisse Satış Sözleşmesinden sonra özelleşen şirketlerce rucuen alacak olarak talep 

edilerek, mahkeme kararlarına istinaden  ödenmesi TEDAŞ bilançosunu  haksız yere olumsuz 

etkilemekte olduğu aşıkardır. 

   Anılan davaların Özeleştirme İdaresi Başkanlığı ile mutabakatla TEDAŞ lehine 

sonuçlandırılması hususunda azami gayretin gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

  Özelleştirilen dağıtım şirketlerince İHD Sözleşmesine istinaden TEDAŞ'a açılan davaların 

TEDAŞ aleyhine sonuçlanmakta olduğu dikkate alınarak, davaların Özeleştirme İdaresi 

Başkanlığı ile mutabakatla TEDAŞ lehine sonuçlandırılması hususunda azami gayretin 

gösterilmesi önerilir. 

BULGU 7.2.3: Eğitim ve sertifikasyon merkezlerindeki (Ankara, İstanbul, İzmir 

ve Erzincan) eğitim kalitesini artırmak ve teknolojik güncelliği yakalamak maksadıyla 

teknik techizat ve ekipman alım ihalesi (17D080840/21)  

Eğitim ve Sertifikasyon Merkezlerindeki (Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan) eğitim 

kalitesini artırmak ve teknolojik güncelliği yakalamak maksadıyla teknik teçhizat ve ekipman 

alımı için hazırlanan 31.10.2017 tarih ve 67539 sayılı ihale onay belgesi (Yaklaşık Maliyet 

Tutarı: 2.489.200 TL) aynı tarihte Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanmıştır. İhale 

onay belgesine istinaden konu mal alımı (18 iş kalemi) ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır. 

13.12.2017 tarihinde başlatılan ihale süreci ihale komisyonunun 15.12.2017 tarihinde 

düzenlediği ihale komisyon kararı ile tamamlanmış olup 18.12.2017 tarihinde ihale onay 

makamı tarafından onaylanmıştır. Bu bağlamda konu ihale ile ilgili sözleşme ise 29.12.2017 

tarihinde imzalanmıştır.  

KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” 

başlığı altındaki 8’inci maddede; “(1) İdare yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu 

malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını 

belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister. Ancak, idare, gerçek piyasa fiyatlarını 

yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat 

bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almaz. 
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(2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli 

ekinde yer verilir. Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların 

değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir. 

(3) İdare, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, 

aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya 

tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar: 

a) İdare, alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. 

b) İdare, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden 

de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. 

c) İdare, alım konusu mala ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya 

Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. 

Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan 

indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır. 

ç) İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara 

ilişkin fiyatları güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış olan 

alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden 

fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir. 

d) İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti 

hesaplayabilir.” Şeklinde tarif edilmiştir. İdarelerin mevzuat kuralları içerisinde yaklaşık 

maliyeti nasıl hazırlayacakları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Yaklaşık maliyet hesaplamasında ve sonrasında uyulması gereken hususlar; 

İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay 

belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. 

Belirlenen yaklaşık maliyetin ilk oturumda açıklanması gereken zamana kadar 

gizliliğinin korunması zorunludur. 

Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, 

idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık 

hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık 

hizmet sunucusuna hesaplatılabilir. 

Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalarına katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler 

yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak zorundadır. 4734 sayılı KİK’ in 61 inci maddesinde “Bu 

kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili 
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bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak 

gizli kalması gerek bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin ve ya 

üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 

60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.'' Hükmü yer almakta olup, gizlilik esasını 

ihlal edenler hakkında bu hükümde belirtilen yaptırımlar uygulanır. 

Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine 

kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, 

Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G 

satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 

Konu proje ile ilgili “Yaklaşık Maliyet Cetveli” firmalara mail üzerinden gönderilen 

birim fiyat tekliflerine verilen cevaplar ekindeki proforma faturalar (3 ayrı firma) üzerindeki 

malzemelerin birim fiyatlarının ortalaması alınarak (2.489.200 TL) oluşturulmuştur. Proforma 

faturalar üzerinde yapılan incelemede firmaların birisi ithalatçı diğeri bu ithalatçı firmanın yan 

şirketi bir diğeri ise aynı ithalatçı firmanın Ankara bayisi olup yaklaşık maliyet piyasa şartlarına 

göre değil bir ithalatçı firmanın yönlendirilmesi ile oluşturulmuştur. İhale üzerinde kalan 

Testone Teknoloji A.Ş yetkilisi, Ankara bayiliğini yapan firma (Alganlar Elektrik) sahibi 

Mahmut Algan’a 28.12.2017 tarihinde verdiği süreli (05.01.2018) vekâletname ile işin 

sözleşme sürecindeki iş ve işlemleri takip ettirmiş ve 29.12.2017 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır. 

Yapılan bu işlemler yaklaşık maliyetin KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlığı altındaki 8’inci maddeye uygun 

hazırlanmadığı yani birim fiyatların piyasa fiyatlarına uygun olarak oluşturulmadığı, tek bir 

firma ve onun yönlendirdiği firmalardan alınan proforma faturalarla yaklaşık maliyet 

hazırlandığı ve gizliliğinde ortadan kalktığı tespit edilmiştir. 

Gizliliği ortadan kalkan yaklaşık maliyet ile başlatılan ihale sürecinde Kamu İhale 

Kanununun Temel ilkeler başlığı altındaki 5’inci maddesindeki “ İdareler, bu Kanuna göre 

yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu 

denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli 

kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” temel ilkelerin de ihlal edildiği görülmüştür.  

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin, ‘’İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri 

ile Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Mesleki ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik 

Düzenlemeler’’ başlıklı ikinci kısmında, mal alımı ihalelerinde isteklilerin sağlamak zorunda 

oldukları mesleki ve teknik yeterlik konularına yer verilmiştir. Yönetmeliğin ‘’İstenecek 

Belgeler’’ başlıklı 27 inci maddesinin birinci fıkrasının e) bendinde, İdarelerin alımın özelliğini 

göz önünde bulundurarak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin 

bulunup bulunmadığı hususunu, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenleyebileceği 

ifade edilmiştir. 
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Aynı maddenin a) bendinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı 

ihalelerinde, aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri sunmasının 

zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ancak bu iki ayrı bentte sayılan belgelerin birbirinden farklı 

olduğunu belirtmek gerekir. Yönetmeliğin 27 inci maddesinin ilk fıkrasının a) bendinde ifade 

edilen, isteklinin ihaleye teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeleri sunması 

gerekliliğidir. Bu belgeler, 25/01/2017-29959 R.G./1. md. ile yapılan değişiklikten önce, oda 

kayıt belgesi, ortaklık durumunu gösterir belge ve imza sirküleri iken, kanun değişikliğinden 

sonra artık oda kayıt belgesinin sunulması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. 

27 inci maddenin ilk fıkrasının e) bendinde ise, ihaleye katılacak isteklilerin teklif 

edecekleri malı sunabilme veya teklif edebilme konusunda yetki sahibi olmaları hususunun bir 

yeterlik kriteri olarak tanımlanabileceği ifade edilmektedir. İdareler, idari şartnamede 

yapacakları düzenleme ile ihaleye katılan isteklilerin teklif ettikleri malın üreticisi veya yetkili 

satıcısı olduklarını belgelemelerini bir yeterlik kriteri olarak öngörebilir.  

Bu durumda, yönetmeliğin ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin aşağıda değinilecek 

hükümleri gereğince, bu hususu tesvik edici belgelerin teklif dosyasında sunulması 

gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, bu madde ile İdarelere imalatçılığı ve yetkili satıcılığı 

gösteren belgelerin sunulmasını bir yeterlik kriteri olarak belirleme noktasında takdir yetkisi 

verilmiştir. İdare alım konusu malın özelliğini dikkate alarak, örneğin orta ve yüksek teknoloji 

ürünü alımlarda olduğu gibi, isteklilerin imalatçı veya yetkili satıcı olduğunu 

belgelendirmelerini isteyebilir. Öte yandan, niteliği gereği piyasada hazır halde alınıp satılan 

ve birçok emsali bulunan ürünler bakımından isteklinin yetkili satıcı veya üretici olması İdare 

açısından fark yaratmayacaktır. 

Yönetmeliğin 27 inci maddesi gereğince, teklif edilen malın yetkili satıcısı veya 

imalatçısı olunmasının bir yeterlik kriteri olarak kabul edilmesi halinde, 38 inci madde 

gereğince istekliler tarafından sunulması gereken belgeler şu şekildedir: 

Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Madde hükmü gereğince, idari şartnamede yapılacak düzenleme ile bu belgelerin 

birlikte istenilmesi zorunlu olup, istekliler kendi durumlarına uygun olan belgeyi sunacaktır. 

İhaleye iş ortaklığı olarak katılım sağlanması halinde, iş ortaklığını oluşturan ortaklardan bir 

veya birkaçı yukarıda belirtilen belgeleri sunabilir, tüm ortakların belge sunması yönünde 

düzenleme yapılması halinde, bu hüküm yönetmeliğe aykırı olacaktır. 
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Yukarıda üç bent halinde ifade edilen belgelerin neler olduğunun aynı sıraya bağlı 

kalarak açıklanması: 

Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler; 

İhaleye katılan isteklinin imalatçı olması halinde bu durumu hangi belgeleri sunmak 

suretiyle belgelendireceği Kamu İhale Genel Tebliği’nin 58 inci maddesinde belirtilmiştir. İlgili 

madde hükmüne göre bu belgeler: 

“a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya 

unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün 

deneyim belgesi, 

d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya 

belgeler, 

e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması 

durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat 

çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet 

konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif 

edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, 

f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme 

Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin 

sözleşme, 

g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili 

mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) 

belgeleri, 

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya 

imalatçı olduğunu gösteren belgeler.” 

İsteklilerin yukarıda sunulan belgelerden bir tanesini sunmak suretiyle teklife konu 

malın imalatçısı olduğu göstermeleri yeterlidir. İhale komisyonu, imalatçılığa ilişkin sunulan 

belgeler konusunda tereddüde düşmesi durumunda, yetkili kurum veya kuruluştan görüş 
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alabilir. Yabancı istekliler bakımından konuya bakarsak; bu istekliler de ilgili ülke mevzuatına 

uygun olarak hazırlanacak belgeleri, yönetmeliğin ‘’Belgelerin Sunuş Şekli’’ başlıklı 29 uncu 

maddesine uygun olarak sunmak durumundadır. 

Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler: 

İhaleye yetkili satıcı olarak teklif sunulması halinde, bu durumu tesvik etmek amacıyla 

hangi belgelerin sunulması gerektiği yönünde, ihale mevzuatında bir düzenleme 

bulunmamaktadır. İmalatçılığı gösteren belgeler, yukarıda aktarıldığı üzere belirlenmiş iken, 

yetkili satıcılık konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Uygulamada, istekliler yetkili satıcı 

olunduğuna dair üretici tarafından düzenlenmiş yetki belgesi ibraz etmektedir. Yetki belgesinin 

yanı sıra, üretici ile istekli arasında yapılmış ve teklife konu malları satma konusunda yetkili 

olunduğunu açıkça belirten, distribütörlük, bayilik ve satış sözleşmeleri de bu kapsamda 

değerlendirilebilir. 

Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi: 

İsteklinin serbest bölgede faaliyette bulunması halinde, imalatçı veya yetkili satıcı 

olarak ihaleye katılması durumunda, durumuna göre ilgili belgesini ve ilave olarak da serbest 

bölge faaliyet belgesini sunması gerekmektedir. 

Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal alımı ihalelerinde isteklilerin imalatçı 

veya yetkili satıcı olması hususunun bir yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü durumlarda, 

isteklilerce sunulması gereken belgeler ve bu belgelerin ihale komisyonlarınca 

değerlendirilmesi sürecinde yaşanan bir takım uyuşmazlıklar aşağıda emsal nitelikteki Kamu 

İhale Kurulu kararlarına da değinilmek suretiyle açıklanmıştır. 

Alım konusu malın sadece üreticisinin istekli olabileceğine dair düzenleme yapılması; 

İdareler, bazı mal alımı ihalelerinde alım konusu malın sadece üreticisi olan isteklilerin 

ihaleye katılabilmesine yol açan düzenlemeler yapabilmektedir. Bu düzenlemelerin başında da, 

benzer iş tanımının ‘’ilgili malı üretmiş olmak’’ veya ‘’ilgili malı üretimi ve satışını yapmak’’ 

şeklinde yapılması gelmektedir. Bu durumda, ilgili malın üretimi veya satışı ibaresi 

kullanılmadığı için isteklinin her halükarda üretici olması şartı gerekmektedir. Bu durum, başta 

Kamu İhale Kanunu’na hakim olan temel ilkelere aykırı olduğu gibi, Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan ilgili hükümlerine de aykırıdır.  

Kamu İhale Kurulu’da bu konuda, 21.01.2010 tarih ve 2010/UM.II-284 sayılı kararında, 

“…İsteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunması şartı ihaleye katılımda bir 

yeterlik kriteri olarak düzenlendiğinde, Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddesine göre, 

imalatçı, yetkili satıcı/temsilci ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar kendi 
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durumlarına uygun belgeleri sunarak ihalelere katılabileceklerinden, ihaleye sadece üretici 

firmaların katılabileceği yönünde şart konulması hali mevzuata aykırılık içermektedir . 

Bundan dolayı, başvuru konusu ihaleye ait ilanının 4.4.1 inci maddesi ile idari 

şartnamenin 7.6 ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımında ihale konusu malın üretim ve 

satışının yapıldığını belgeleyen iş deneyim belgelerinin sunulmasının zorunlu tutulmasının 

mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır...’’ ifadeleriyle bu hususu teyit etmiştir. 

İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde” Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler” başlığı altında yer almakta olan 7.5.4 maddesinde 

"İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler" ile 7.5.6 

maddesinde “İstekliler, teklif edilen her bir malzeme için teknik özellikleri belirtir ürün 

kataloğu sunmak zorundadır.” ifadeleri yer almış olduğundan istekliler bu belgeleri teklifleri 

ile birlikte sunmak zorundadır.  

İhale konusu 18 kalem mal alımı ile ilgili hazırlanan (18 adet) Teknik Şartnameler 

incelendiğinde;  

Şartnamelerde malzeme ile ilgili çeşitli teknik özelliklerin belirtildiği başlıkların 

yanında  “Garanti” başlığı altında;  

“-Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.  

-Cihazın CE sertifikası olmalıdır. 

-Cihaz üreticisinin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalıdır. 

-Satıcı Firmanın Yetkili distribütörlük belgesi olmalıdır. 

-Satıcı firma TSE EN 13201 standartlarına sahip onaylı teknik servise sahip olmalıdır. 

-Satıcı firma ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.” tanımlanan 

belgeler istenmektedir. Teknik şartnamede tanımlanan bu belgeler isteklinin teklifi ile birlikte 

sunması gereken mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler olduğu için İdari Şartnameninin 

7.5.4 maddesinde "İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler" başlığı altında yer alması gerekirken yer almadığı, İdari Şartnamede yer alan 

“İstekliler, teklif edilen her bir malzeme için teknik özellikleri belirtir ürün kataloğu sunmak 

zorundadır.” Şeklindeki zorunluluğun ise teknik şartnamede yer almadığı görülmüştür. Yapılan 

bu yanlışlık ve/veya hata ihale dokümanlarının mevzuata uygun olarak hazırlanmadığını 

göstermektedir.  

Mevzuata uygun olarak hazırlanmayan dokümanlar ile ihale süreci başlatıldığı, istekli 

firmadan yetkili distribütörlük belgesi istendiği bunun da ihale yönetmeliğin yukarıda belirtilen 

maddesine göre, imalatçı, yetkili satıcı/temsilci ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar 

kendi durumlarına uygun belgeleri sunarak ihalelere katılabileceklerinden, ihaleye sadece 
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distribütörlük belgesi olan firmaların katılabileceği yönünde şart konulması hali mevzuata 

aykırılık teşkil etmektedir. 

Ekap üzerinde doküman indiren 5 istekli adayından sadece biri  ihaleye teklif vermiştir. 

bunun sebebi ise ihale dökümanının mevzuat kurallarına uygun ve rekabetci bir anlayışla 

düzenlenmediğinden (Örneğin: Satıcı firma TSE EN 13201 standartlarına sahip onaylı teknik 

servise sahip olmalıdır. yani bu standart endüstriyel amaçlı deney ve ölçü aletleriyetkili 

servislerinin, işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım ve çalışanların özellikleri ile 

ilgilikurallarını kapsar." kaynaklanmış ve ihale sürecinde KİK’in temel ilkelerine uygun iş ve 

işlem yapılmamıştır.  

Teknik şartnamelerde tariflenen ürün bilgileri ile yaklaşık maliyetin oluşturulmasında 

kullanılan proforma sahibi firmanın (yüklenici firma) ürün katalog bilgilerinin içerik olarak 

örtüştüğü yani teknik şartnamenin bu katalog bilgileri üzerinden hazırlandığı izlenimi 

vermektedir. 

Oysa, malın teknik kriterleri, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı, 

rekabeti engelleyici hususlar içermemeli ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlamalıdır. 

 Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir 

marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. 

İdari şartnamenin İhaleye katılmaya ilişkin hususlar başlığı altındaki 7 nci maddesinde; 

“7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından 

düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin 

Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: 

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine 

taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi 

belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, 

belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve 

varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır… 

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında, belgelerdeki imza, 

mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme 

bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya 

sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

7.7.4.3. 7.7.4.1 ve 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki 

yöntemlerden biri ile tasdik ettirilmelidir: 

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği 

ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından 
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tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik 

edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler 

ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından 

yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke 

Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi 

imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile 

aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden 

ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun 

teyidi işlemi anlaşılır.  

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin 

Türkiye’deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, 

belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın 

aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik 

işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı 

olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin 

eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya 

düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.  

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden 

belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı 

olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.  

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.  

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler  

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin 

yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:  

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:  

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti 

kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar 

tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.  
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7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin 

tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:  

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın 

imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi 

anlaşılır.  

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde 

başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması 

durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin 

Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik 

edilmelidir.  

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki 

imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya 

sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya 

sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen 

belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması 

ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza 

ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle 

ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki 

temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli 

tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde 

başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” Hükümleri yer almaktadır. 

2017/568328 nolu ihalenin ihale komisyonu tarafından 13.12.2017 tarihinde düzenlenen 

“Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” üzerinde yapılan incelemede tek istekli Testone 

Teknoloji Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin teklif ile birlikte verdiği belgelerin hepsinin 

tam ve uygun olduğu belirtilmiştir. Tutanakta 10’uncu sırada yer alan Teknik Şartnamede 

belirtilen belgelerinde tam ve uygun olduğu belirtilmiştir. 

Teknik Şartnamede belirtilen belgelerinden olup, yabancı ülkelerde düzenlenen (idari 

şartnamenin 7.7.4.1 ve 7.7.4.2’nci madde kapsamında sunulmayan belgeler) cihaz üreticisinin 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Japonya’da düzenlenmiştir. 

Pera Tercüme Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından tercüme edilen belgenin üzerinde firmanın 

mührü, “İşbu belge tarafımızdan tercüme edilmiştir. Yeminli Çevirmen” Beyoğlu 6. Noterliği 

tarafından “Bu belgenin İngilizce aslından çevirmen Derya Selam tarafından Türkçe’ya 
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çevrildiğinin imzanın y çevirmen Derya Selam’ya ait olduğu onaylanır” onaylandığı ve idare 

tarafından “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” notu ile birlikte Durmuş ÇELİKYÜREK VE 

Halit Murat DOĞAN tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Yapılan işlem sadece tercüme 

işlemi olup noter onayının belgeyi tercüme edenin yeminli tercüman tarafından tercüme 

edildiğinin onayı olup belgenin doğru olduğuna ilişkin bir onay olmamaktadır.  

Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin yukarıdaki hükümler doğrultusunda belgedeki 

imzanın doğruluğunun belge üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi 

işlemi yapıldıktan sonra yeminli tercümana tercüme ettirilmesi ve noter tarafından onaylanması 

ile geçerlilik kazanacağı belirtilmiş olmasına rağmen belgelerde gerekli doğrulama işlemleri 

yapılmadan yeminli tercümanın yapmış olduğu tercüme ve noter onayı ile doğruluğu kabul 

edilerek belgeler geçerli sayılmıştır.  

Oysa buna benzer bir konu ile ilgili olarak; T.C. Ankara 3. İdare Mahkemesi Esas No : 

2016/2687 Kararında; 

“Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalede Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 05.05.2015 tarihinde açık ihale usulü 

ile gerçekleştirilen “H334 Referanslı 380 Kv’luk (159 km ) Çift Devre ve (10 Km) Tek Devre 

3B 1272 Mcm İletkenli Verbana Dgkçs- Alibeyköy Ei Hattının Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis 

İşi” ihalesine katılan davacı Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk .A.Ş’ nin yurtdışmdan 

temin edilen iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31/4-a ve 

31/5 maddelerine uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 

nedeniyle 08.07.2015 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen 

şikayet başvurusunun reddine ilişkin 02.09.2015 tarih ve 2015/UY.III-2413 sayılı Kamu İhale 

Kurulu kararının, iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin E.2015/2533 

sayılı 19.11.2015 tarihli kararıyla ihale üzerinde bırakılan JSC Sakenergoremonti - Avrasya 

Enerji İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş İş Ortaklığının pilot ortağı JSC Sakenergoremonti’nin iş 

deneyim belgesinin eşit muamele ilkesi yönünden incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi 

gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi neticesinde anılan 

kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla alınan 14.01.2016 tarih ve 2016/MK-19 sayılı 

kurul kararma istinaden yeniden yapılan inceleme sonucu verilen davacı firmanın itirazen 

şikayet başvurusunun reddine ilişkin 24.02.2016 tarih ve 2016/UY.III-623 sayılı kurul 

kararlarında “JSC Sakenergoremonti - Avrasya Enerji İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş İş Ortaklığının 

pilot ortağı JSC Sakenergoremonti tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, KEC 

İntemational Ltd. tarafından 07.12.2014 tarihinde düzenlenen Elektrik nakil hattının inşaatı 

işine ilişkin olduğu, yeminli tercüman Özge Tırpan tarafından İngilizceden Türkçeye 

tercümesinin yapıldığı ve “işbu belge İngilizceden Türkçeye tarafımdan ve aslına sadık 

kalınarak çevrilmiştir.” Beyanına yer verildiği, Ankara 10. Noterliği’nce 30.04.2015 tarihli ve 

09155 yevmiyeli nolu işlem ile onaylandığı, noter onayında; “ İşbu çevirinin dairemizde kimliği 
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saklı yeminli tercüman Özge Tırpan tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiş olduğunu 

onaylarım, "şerhinin yer aldığı, söz konusu isteklinin iş deneyimini tevsiki amacıyla sunduğu 

belgenin mevzuata uygun olduğu” şeklindeki gerekçesine yer verildiği görülmektedir. 

Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihaleye katılan İş Ortaklığının pilot ortağı JSC 

Sakenergoremonti tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan KEC İntemational Ltd. 

tarafından yabancı dilde düzenlenmiş, sözleşme tarihi 07.12.2014 olan iş bitirme belgesinin ve 

Türkçe tercümesinin Ankara 10. Noterliği’nce 30.04.2015 tarih ve 09155 yevmiye nolu mühür 

ve imza şeklindeki işlem ile onaylanmasına rağmen, anılan belge üzerinde Yapım İşleri 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrası uyarınca 

“aslı gibidir” veya bu anlama gelecek bir şerhin bulunmadığı ya da “ aslı idarece 

görülmüştür” benzeri şerh düşülmediği, belgedeki noter onayının yabancı dilde düzenlenmiş 

belgenin aslının aynı olduğuna ilişkin olmadığı, yalnızca tercüme işleminin teyidine ilişkin 

olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan dava konusu uyuşmazlığın 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinde ivedi iş 

olarak tanımlanan ihaleye ilişkin bir işlemden kaynaklanması nedeniyle, dava konusu işlemin 

yürütülmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkacağı açıktır. 

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde 

telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’nun 27. maddesi uyarınca teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanunun 20/A maddesi gereğince 

itiraz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak 10/08/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” 

şeklinde verilen karar gereği sözleşmesi imzalanan ve belli oranda iş kalemleri imalatı 

gerçekleştirilen elektrik iletim hattı projesi ihalesi işi yürütmesi durdurulmuş olup ilgili kuruluş 

olan TEİAŞ Genel Müdürlüğü bu karar doğrultusunda işlem yapmıştır. 

 Eğitim ve Sertifikasyon Merkezlerindeki (Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan) eğitim 

kalitesini artırmak ve teknolojik güncelliği yakalamak maksadıyla teknik teçhizat ve ekipman 

alımı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinden bahisle kamu kaynağı olan 

yatırım ödeneklerinin verimli ve ekonomik şekilde kullanılarak, projelerden azami ölçüde fayda 

sağlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Eğitim ve Sertifikasyon Merkezlerindeki (Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan) eğitim 

kalitesini artırmak ve teknolojik güncelliği yakalamak maksadıyla teknik teçhizat ve ekipman 

alımı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinden bahisle kamu kaynağı olan 

yatırım ödeneklerinin verimli ve ekonomik şekilde kullanılarak, projelerden azami ölçüde fayda 

sağlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi önerilir. 
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BULGU 7.2.4: Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsü ısı merkezlerinde bulunan 4 

adet kızgın su kazanı ve tesisatlarının yenilenmesi işi projesi(17.D.07.0040/002) 

Isı merkezinde bulunan 4 adet kızgın su kazanları ve tesisatlarının yenilenmesi için 

hazırlanan yaklaşık maliyet cetveli (4.661.932 TL) ekindeki ihale onay belgesi 05.05.2017 

tarihinde onaylanmış ve 16.06.2017-E.36774 tarih sayı nomaralı olur yazısı ile ihele süreci 

başlatılmıştır. 

2017/316674 ihale kayıt numarası ile 20.07.2017 tarihinde ihalesi yapılıp, 20.09.2017 

tarihinde karara bağlanan konu proje ihalesi 22.09.2017 tarihinde onaylanmıştır. İhalede 

değerlendirme dışı bırakılan bir istekli ihale kararına itiraz etmiş ve itirazın incelenmesi sonucu 

itirazın reddine karar verilmiştir. İhaleye ekonomik açıdan en uygun fiyat veren istekli 

24.10.2017 tarih ve 72344 saylı yazı ile sözleşmeye davet edilmiş olup istekliyle 30.10.2017 

tarihinde 3.084.000 TL tutarlı sözleşme imzalanmıştır. 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.7 nci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin 

dolmasından sonra sözleşme yapılması başlığı altında; " Kesinleşen ihale kararı bildirildikten 

sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması 

sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu 

sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama 

Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik 

açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul 

etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye 

sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin 

dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin 

geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya 

ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu 

bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat 

kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır." 

Yine tebliğin 18.2'nci maddesinde Geçici teminat mektuplarının süresi başlığı altında; 

"4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki; “Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek 

teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir. 4734 sayılı Kanunun 32 nci 

maddesine göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak 

kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması 

halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.” hükmü ile ilgili olarak, 

geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 

30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusunda tereddütler olduğu 

anlaşılmaktadır. İdare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik 

süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici 

teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin 

maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi 

belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, 

asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat 
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mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları 

da kabul edilecektir." hükümleri yer almaktadır. 

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaraen en az 90 (doksan) takvim günü 

olarak belirlenmiş olup İhalenin tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde sözleşme yapılarak 

sonuçlandırılamadığı halde İdari Şartnamenin 24.2 nci maddesi gereği isteklilerden tekliflerin 

geçerlilik süresinin 90 gün daha uzatıldığına dair herhangi bir yazılı talepte bulunmadan yine 

aynı şartnamenin 24.3'üncü maddesi gereği geçici teminat mektubunuda yeni teklif geçerlilik 

süresine uygun hale getirilmeden sözleşme yapılmıştır.  

İhalelerle ilgili iş ve işlemlerde mevzuat kurallarına uygun işlem yapılması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Yatırım İhaleleri ile ilgili iş ve işlemlerde mevzuat kurallarına uygun işlem yapılması 

önerilir. 

BULGU 7.2.5: Yılı içerisinde alınması zorunlu makina-techizat başlıığı altındaki 

video konferans sistemi, veri tabanı yönetim sistem donatım temini, felaket kurtarma 

tesisi projeleri (proje no: 17D080840,,…17D080890,17D080900,…17D080930) 

Bu başlık altında farklı proje numaraları ile 10 adet proje yer almış, bu projeden sadece 

3 proje için yılı içinde harcama yapılmıştır. Programda yer alan ve 18.360.000 TL ödeneği 

bulunan 9 proje için toplam 990.207 TL harcama yapılmışken 17D080840 proje numaralı “Yılı 

İçinde Alınması Zorunlu Teçhizat” başlığı ile programda yer alan projeye diğer projelerde 

yapılan ödenek aktarmaları sonucu 1.640.000 TL tutarlı ödeneği 38.455.300 TL olarak revize 

edilmiş olup 83 adet alt proje için 36.659.119 TL harcama yapılmıştır. 

Yapılan harcamalar incelendiğinde cari yıl içerisinde gerçekleştirilecek şekilde 

projelendirilen ve yılı yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilmediği, bu projeler 

için ayrılan ödeneklerin “Yılı İçinde Alınması Zorunlu Teçhizat” başlığı altında yılı içerisinde 

oluşturulan yeni projelerde kullanıldığı görülmüştür.  

Şöyleki; Yatırım programında isim olarak yer almayan fakat  “Yılı İçinde Alınması 

Zorunlu Teçhizat” başlığı altında yer verilen 2.412.414 TL tutarlı “Eğitim Merkezlerinde 

Kullanılmak Üzere Teknik Tçhizat ve Ekipman”,  8.195.000 TL tutarlı “Eğitim Merkezlerinde 

Kullanılmak Üzere Teknik Tçhizat ve Ekipman”, “Sistem Network Altyapı Modernizasyonu”, 

5.775.000 TL tutarlı “Video Konferans Sistemi”, 9.500.000 TL tutarlı “Veri Tabanı Yönetim 

SistemiDonanım Temini”,  9.500.000 TL tutarlı “Felaket Kurtarma Merkezi” projeler programa 

sonradan eklenmiştir. Eklenen bu projeler için yapılan harcama tutarı toplam harcama tutarının 

%75 oranına karşılık gelmektedir.  

İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli olarak 

kullanılmasını sağlamak açısından yatırım projelerinin önceliklendirilmesi gerekmektedir. 
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Öneri: 

İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli olarak 

kullanılmasını sağlamak açısından yatırım projelerinin önceliklendirilmesi önerilir. 

 

8. SONUÇ 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 2017 yılı bilançosu ve 216.200.038,88 

dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1: TEDAŞ’ın 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları  

Ek 1.2: TEDAŞ’ın 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3: TEDAŞ’ın 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu  

Ek 2: Diğer Tablolar 

Ek 2.1: Teşkilat Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tedaş 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 113 

 

                                             Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi                                            Ek 1.1.1 

                                                    31.12.2017 Tarihli Bilançosu                                

 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı 

TL 

Tümü 

TL 

Ayrıntısı 

TL 

Tümü 

TL 

I-Dönen varlıklar :         

  A-Hazır değerler  723.458,96  1.115.330,06 

     1-Kasa     

     2-Alınan çekler     

     3-Bankalar 723.458,96  1.115.330,06  

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     

     5-Diğer hazır değerler     

  B-Menkul kıymetler  1.055.011.042,60  1.338.391.427,80 

     1-Hisse senetleri     

     2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları     

     3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları     

     4-Diğer menkul kıymetler 1.055.011.042,60  1.338.391.427,80  

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

  C-Ticari alacaklar  3.251.699.334,18  2.923.680.703,72 

     1-Alıcılar 3.251.682.426,37  2.923.648.056,84  

     2-Alacak senetleri     

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

     5-Verilen depozito ve teminatlar 16.907,81  32.646,88  

     6-Diğer ticari alacaklar     

     7-Şüpheli ticari alacaklar   123.701.076,19  

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)   123.701.076,19  

  D-Diğer alacaklar  1.844.361.545,63  2.103.600.792,19 

     1-Ortaklardan alacaklar     

     2-İştiraklerden alacaklar     

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 1.837.668.193,46  2.071.720.093,61  

     4-Personelden alacaklar 128.253,60  1.062,25  

     5-Diğer çeşitli alacaklar 6.565.098,57  31.879.636,33  

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     

     7-Şüpheli diğer alacaklar      

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     

  E-Stoklar  959.569,79  248.670,45 

     1-İlk madde ve malzeme 226.282,44  228.071,40  

     2-Yarı mamuller     

     3-Mamuller     

     4-Ticari mallar     

     5-Diğer stoklar     

     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     

     7-Verilen şipariş avansları 733.287,35  20.599,05  

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri  -  - 

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri     

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     

     3-Taşeronlara verilen avanslar     

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  23.408.592,76  7.296.912,63 

     1-Gelecek aylara ait giderler 1.539.410,83  564.482,18  

     2-Gelir tahakkukları 21.869.181,93  6.732.430,45  

  H-Diğer dönen varlıklar  48.644.303,47  17.015.570,82 

     1-Devreden KDV 24.586.902,64    

     2-İndirilecek KDV     

     3-Diğer KDV     

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 22.511.413,28  17.015.570,82  

     5-İş avansları 44.618,18    

     6-Personel avansları 1.501.369,37    

     7-Sayım ve tesellüm noksanları     

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)     

Dönen varlıklar toplamı  6.224.807.847,39  6.391.349.407,67 
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(Ek:1.1.2) 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

31.12.2017 Tarihli Bilançosu 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı 

TL 

Tümü 

TL 

Ayrıntısı 

TL 

Tümü 

TL 
II-Duran varlıklar         

   A-Ticari alacaklar   -   - 

      1-Alıcılar         

      2-Alacak senetleri         

      3-Alacak senetleri reeskontu (-)         

      4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         

      5-Verilen depozito ve teminat       

      6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)      

   B-Diğer alacaklar  -  - 

      1-Ortaklardan alacaklar      

      2-İştiraklerden alacaklar      

      3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar      

      4-Personelden alacaklar      

      5-Diğer çeşitli alacaklar      

      6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)      

      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)      

   C-Mali duran varlıklar  -  - 

      1-Bağlı menkul kıymetler     

      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     

      3-İştirakler     

      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)     

      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)     

      6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     

      8-Bağlı ortaklıklar sermaye payları değ. düşüklüğü karşılığı (-)     

   D-Maddi duran varlıklar  2.649.111.312,09  2.447.905.244,46 

      1-Arazi ve arsalar 88.682.812,70  88.681.858,84  

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 4.008.442,54  4.008.442,54  

      3-Binalar 198.287.929,67  205.240.693,95  

      4-Tesis, makine ve cihazlar 7.896.345.824,05  7.896.349.674,05  

      5-Taşıtlar 18.750.702,19  18.750.702,19  

      6-Demirbaşlar 18.972.350,06  37.347.923,44  

      7-Diğer maddi duran varlıklar  186.207.213,31  122.995.380,86  

      8-Birikmiş amortismanlar (-) 5.762.450.180,84  5.945.710.911,94  

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 125.689,03  104.463,94  

    10-Verilen avanslar 180.529,38  20.137.016,59  

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  4.607.325,97  4.607.325,97 

      1-Haklar 16.163.276,47  16.163.276,47  

      2-Şerefiye     

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     

      5-Özel maliyetler 13.824,71  13.824,71  

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  52.792,53  52.792,53  

      7-Birikmiş amortismanlar (-) 11.622.567,74  11.622.567,74  

      8-Verilen avanslar     

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  -  - 

      1-Arama giderleri     

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar      

      4-Birikmiş tükenme payları (-)     

      5-Verilen avanslar     

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  -  - 

      1-Gelecek yıllara ait giderler     

      2-Gelir tahakkukları     

   H-Diğer duran varlıklar  -  - 

      1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     

      2-Diğer KDV     

      3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     

      4-Diğer çeşitli duran varlıklar     

Duran varlıklar toplamı  2.914.094.769,29  2.452.512.570,43 

Aktif (Varlıklar toplamı)  9.043.585.251,08  8.843.861.978,10 
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 (Ek:1.1.3) 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

31.12.2017 Tarihli Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı 

TL 

Tümü 

TL 

Ayrıntısı 

TL 

Tümü 

TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali borçlar  68.175.081,96  102.165.736,13 

     1-Banka kredileri     

     2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

     3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)     

     4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri 68.175.081,96  102.165.736,13  

     5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     

     6-Çıkarılmış bonolar ve senetler     

     7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

     8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

     9-Diğer mali borçlar     

  B-Ticari borçlar  2.657.443.140,76  2.513.980.660,77 

      1-Satıcılar 2.651.906.992,62  2.508.271.191,71  

      2-Borç senetleri     

      3-Borç senetleri reeskontu (-)     

      4-Alınan depozito ve teminatlar 5.536.148,14  5.709.469,06  

      5-Diğer ticari borçlar     

   C-Diğer borçlar  1.180.568.692,75  1.014.003.124,01 

      1-Ortaklara borçlar     

      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar 833.943.227,86  1.013.662.091,38  

      4-Personele borçlar 11.101,65    

      5-Diğer çeşitli borçlar 346.614.363,24  341.032,63  

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

   D-Alınan avanslar  -  - 

      1-Alınan sipariş avansları     

      2-Alınan diğer avanslar     

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri  -  - 

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri     

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  22.385.686,91  2.487.665,87 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 2.169.032,04  17.199,38  

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.791.250,25  2.470.466,49  

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş      

          vergi ve diğer yükümlülükler     

      4-Diğer yükümlülükler 18.425.404,62    

   G-Borç ve gider karşılıkları  27.011.632,77  - 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları     

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğ. yükümlülükleri (-)     

       3-Kıdem tazminatı karşılığı     

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları 27.011.632,77    

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  2.403.217,23  210.810.861,29 

       1-Gelecek aylara ait gelirler   32.913.519,39  

       2-Gider tahakkukları 2.403.217,23  177.897.341,90  

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  -   

       1-Hesaplanan KDV     

       2-Diğer KDV     

       3-Sayım ve tesellüm fazlaları     

       4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  3.957.987.452,38  3.843.448.048,07 
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(Ek 1.1.4) 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

31.12.2017 Tarihli Bilançosu 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

Ayrıntısı 
TL  

Tümü  
TL 

Ayrıntısı  
 TL 

Tümü  
 TL 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar       

   A-Mali borçlar  871.123.762,16  959.361.769,42 

      1-Banka kredileri 871.123.762,16  959.361.769,42  
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)     

      4-Çıkarılmış tahviller     
      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     

      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     

      7-Diğer mali borçlar     

   B-Ticari borçlar  419.559.943,74  418.099.267,57 

      1-Satıcılar     

      2-Borç senetleri     

      3-Borç senetleri reeskontu (-)     
      4-Alınan depozito ve teminatlar 419.559.943,74  418.099.267,57  

      5-Diğer ticari borçlar     

   C-Diğer borçlar  -  - 

      1-Ortaklara borçlar     
      2-İştiraklere borçlar     

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     

      4-Diğer çeşitli borçlar     
      5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     

      6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar     

   D-Alınan avanslar  -  - 

   E-Borç ve gider karşılıkları  68.883.459,64  56.748.320,20 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 37.986.891,71  45.012.176,03  

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  30.896.567,93  11.736.144,17  

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları  264.974.563,20  163.891.157,27 

       1-Gelecek yıllara ait gelirler 264.974.563,20  163.891.157,27  
       2-Gider tahakkukları     

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar  -  - 

       1-Gelecek yıllar ertelenen veya terkin edilecek KDV     
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı  1.624.541.728,74  1.598.100.514,46 

Yabancı kaynaklar toplamı     

III-Öz kaynaklar     

   A-Ödenmiş sermaye  18.348.641.986,82  18.348.641.986,82 

       1-Sermaye 22.000.000.000,00  22.000.000.000,00  

       2-Ödenmemiş sermaye (-) 3.685.396.817,22  3.685.396.817,22  

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 34.038.804,04  34.038.804,04  
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     

   B-Sermaye yedekleri  1.307.631.251,49  1.307.631.251,49 

       1-Hisse senedi ihraç primleri     

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
       3-Diğer sermaye yedekleri 1.307.631.251,49  1.307.631.251,49  

   C-Kâr yedekleri  311.401.436,52  311.401.436,52 

       1-Yasal yedekler 234.801.510,94  234.801.510,94  

       2-Statü yedekleri     
       3-Olağanüstü yedekler 76.599.925.58  76.599.925,58  

       4-Diğer kâr yedekleri     

       5-Özel fonlar     

   D-Geçmiş yıllar kârları  725.474.679,85  725.474.679,85 

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)  16.652.061.751,22  17.074.635.900,23 

   F-Dönem net kârı (zararı)  (190.597.784,58)  (216.200.038,88) 

       1-Teşebbüsün net kârı (zararı)     

       2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

Öz kaynaklar toplamı  (3.850.489.818,88)  (3.402.313.415,57) 

IV.Azınlık Payları     

Pasif (Kaynaklar) toplamı  9.043.585.251,08  8.843.861.978,10 
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                 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Bilanço dipnotları                        Ek:1.1.5 

                                                                                                                                                          

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:  ……TL 

 2. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı:                         …...TL  

     b)   Cari dönem sonundaki avans veya borcun   bakiyesi:                                       …...TL  

 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:                                                                            …...TL 

4. Alacaklar   için   alınmış   ipotek  ve  diğer   teminatların   toplam   tutarı:                   …...TL 

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:                 …...TL 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:                                                              …...TL 

7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:                                                                         …...TL 

8. Yurt dışından alacaklar (avans dahil):                                                                            …...TL 

9. Yurt dışına borçlar (avans dahil):                                                                                   …...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       

     TEDAŞ                         % 100              22.000.000.000,00 TL 

 16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirak, müessese ve bağlı ortaklıkların;  

      Adı            Pay Oranı          Toplam Sermayesi         Son Dönem Karı 

      .........          ….. .........             ........................           .............................. TL 

 17. Stok değerleme yöntemi; 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem:           Ağırlıklı ortalama yöntemi 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem:       Ağırlıklı ortalama yöntemi 

c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) 

veya azalış (-) tutarı:  …………..TL 

 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:  ………………..TL 

19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari borçlar içindeki payları: 

                                       Ticari Alacak                         Ticari Borç 

      1 – Ana Kuruluş      …………………TL        …………………..TL 

      2 – Bağlı Ortaklık    …………………TL        …………………..TL 

      3 – İştirakler             …………………TL        …………………..TL 

 
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı …….. kişi. 

21. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 19.04.2018 gün 9/179 sayılı TEDAŞ Yönetim                  

Kurulu Kararı. 
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                        Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 2017 Yılı Gelir Tablosu                                   (Ek 1.2.1) 

 
  

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A-Brüt satışlar    168.608.937,93   

B-Satış indirimleri (-)    828.562,18   

C-Net satışlar    167.780.375,75   

D-Satışların maliyeti (-)   -   

Brüt satış kârı veya zararı     167.780.375,75 

E-Faaliyet giderleri (-) 483.009.474,34   425.908.978,52   

Faaliyet kârı veya zararı   (483.009.474,34)   (258.128.602,77) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

    gelir ve kârlar 
208.894.046,20   234.782.753,91   

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

    gider ve zararlar (-) 
9.290.497,70   125.783.470,07   

H-Finansman giderleri (-) 303.221,09  -  291.259,21    

Olağan kâr veya zarar   (283.709.146,93)   (149.420.578,14) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 120.023.457,29   85.571.639,32   

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 68.290.674,79   152.351.100,06   

Dönem kârı veya zararı   (231.976.364,43)   (216.200.038,88) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer         

yasal yükümlülük karşılıkları (-)         

Dönem net kârı veya zararı   (231.976.364,43)   (216.200.038,88) 
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                     Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Gelir Tablosu Dipnotları               Ek:1.2.2 

                                                   

                                                                                                                                                    

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:                      248.112.749 TL 

a) Amortisman giderleri:                                                                              248.112.749 TL 

        aa) Normal amortisman giderleri:                                                             248.112.749 TL 

        bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri:                     ……………… TL  

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

2. Dönemin karşılık giderleri:                                                                           ……………… TL 

3. Dönemin tüm finansman giderleri:                                                                          291.259 TL 

a)  Üretim maliyetine verilenler:                                                              ……………… TL 

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

     c)  Doğrudan gider yazılanlar:                                                                            291.259 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 iştiraklere yapılan satışlar. (Toplam 

tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :                     ……………. TL 

 6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen 

faiz, kira ve benzerleri. (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.) :                                                                                               …………… TL 

7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 

toplam tutarı:                                                                                                        …………. TL 

 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :               …………..  TL 

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

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet  gibi): Ağırlıklı ort. maliyet  

 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının 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 yüzde 

yirmisini 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:          

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

payı oranları:                                                                                                         ………… TL 
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                                          Nakit akım tablosu                                                   Ek 1.3 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri 
 Cari Dönem 

Bin TL 

 A-Dönem başı nakit mevcudu  1.055.734    

  B-Dönem içi nakit girişleri: 1.069.152    

   1-Satışlardan elde edilen nakit: 495.815    

      a)Net satışlar 167.780    

      b)Ticari alacaklardaki azalışlar  328.035    

      c)Ticari alacaklardaki artışlar (-)     

   2-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan sağlanan nakit 234.783    

   3-Olağan dışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 85.571    

   4-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 154.192    

       (Alımlarla ilgili olmayan)   

      a)Menkul kıymet ihraçlarından     

      b)Alınan krediler 20.712    

      c)Diğer artışlar 133.480 

   5-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit 95.263    

       (Alımlarla ilgili olmayan)   

      a)Menkul kıymet ihraçlarından     

      b)Alınan krediler 88.238   

      c)Diğer artışlar 7.025    

   6-Sermaye artışından sağlanan nakit     

   7-Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   

   8-Diğer nakit girişleri 3.528    

C-Dönem içi nakit çıkışları: 785.380    

    1-Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 165.321   

       a)Satışların maliyeti     

       b)Stoklardaki artışlar    

       c)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar  18.650    

       d)Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)     

       e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) 183.261    

       f)Stoklardaki azalışlar (-) 710    

     2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 425.009    

        a)Araştırma ve geliştirme giderleri     

        b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri     

        c)Genel yönetim giderleri 425.009    

        d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-)   

     3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları: 125.783    

        a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 125.783    

        b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)     

     4-Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 291    

     5-Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı: 152.351    

        a)Olağan dışı gider ve zararlar 152.351    

        b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-)   

     6-Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 45.268    

     7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 61.480    

        a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri     

        b)Alınan krediler anapara ödemeleri     

        c)Diğer ödemeler       61.480    

     8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 20.621   

        a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri     

        b)Alınan krediler anapara ödemeleri     

        c)Diğer ödemeler       20.621   

     9-Ödenen vergi ve benzerleri 7.147    

   10-Ödenen temettüler     

   11-Diğer nakit çıkışları 111.851    

D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 1.339.506    

E-Nakit artış veya azalış (B-C) 283.772    
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Ek 2.1 Teşkilat Şeması        

  

 

 
 


