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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen Kuruluşun 

Unvanı: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) 

Merkezi: Ankara 

İlgili Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Esas Sermaye: 179.000.000 TL 

Ödenmiş Sermaye: 111.596.370 TL 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Yönetim   Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre 

kurulundaki Adı ve soyadı Bakanlık/ 

veya 

görevi veya Başlama Ayrıldığı  

unvanı   Kuruluş mesleği tarihi tarih 

            

1-Başkan Mehmet AYERDEN TETAŞ Genel Müdür 15.05.2015  02.06.2017 

   Başkan (V) M.Feridun ALAK TETAŞ Genel Müdür(V) 28.02.2017 30.01.2018 

Başkan V Mehmet Gökay ÜSTÜN TETAŞ Genel Müdür (V) 30.01.2018 Devam ediyor 

2-Üye M.Feridun ALAK TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı 18.08.2014 09.04.2018 

3-Üye Özcan ALTINDAĞ TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı 15.05.2015 14.06.2015 

4-Üye Abdullah TANCAN ETKB Müsteşar Yardımcısı 08.04.2016 30.06.2017 

 " Abdullah TANCAN ETKB Müsteşar Yardımcısı 12.01.2018 26.04.2018 

5-Üye Korhan ERDOĞAN Haz Müs.. Hazine Müs.Daire Bşk. 13.11.2013 12.11.2016 

   “ Muhammet F.AYKUT “ Hazine Gen Md.Yrd.V 24.07.2017 Devam ediyor 

6-Üye Necati YAMAÇ ETKB Müsteşar Yardımcısı 07.09.2015 Devam ediyor 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ, 2001 yılında 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, elektrik enerjisi sektöründe devletin genel enerji politikasına 

uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, Türkiye Elektrik 

Üretim, İletim Anonim Şirketinin (TEAŞ), üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde 

yapılandırılması suretiyle kurulmuştur. 
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Türkiye Elektrik Üretim, İletim AŞ’nin yapılandırılırken; elektrik üretim faaliyeti 

EÜAŞ’a, iletim faaliyeti TEİAŞ’a ve toptan alış ve satış faaliyeti TETAŞ’a verilmiştir.  

Teşekkülün Ana Statüsü, YPK’nın 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı Kararı ile 

onaylanmış, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 14.03.2016 

tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun ve ikincil mevzuatın yayımından sonra Türkiye 

Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin Ana Statüsü revize edilmiş ve 22.09.2016 tarih 

ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 179 milyon TL sermayesi bulunan Şirket’in 

merkezi Ankara olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır.  

Teşekkülün cari Ana Statüsüne göre başlıca faaliyet konuları; 

-Mevcut sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, imzalanmış 

olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek, 

-Elektrik enerjisi mübadele, ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak, 

-Elektrik Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi 

alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, 

-Organize Toptan Elektrik Piyasalarında faaliyette bulunmak, 

-Toptan Satış Tarifesini hazırlayarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına 

sunmak ve onaylanan tarifeyi uygulamak, 

-Görevli Tedarik Şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış 

tarifesinden elektrik enerjisi satmak, 

-Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için Görevli Tedarik Şirketlerine elektrik 

enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek, 

-EPDK tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son 

kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul 

tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek, 

-Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından 

dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek, 

-Alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden 

kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin alınması 

için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirimde 

bulunmak, 
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-Uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, Bakanlık görüşleri 

çerçevesinde yeni ilişkiler kurmak, 

-Yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden, Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenen miktar, süre ve fiyat üzerinden elektrik enerjisi almak, 

 -Faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan lisans işlemlerini yerine getirmek, 

-3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanuna göre oluşturulan görüş çerçevesinde, Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek, 

-Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak, 

şeklinde belirlenmiştir. 

Teşekkül, faaliyetlerini EPDK’dan aldığı lisans çerçevesinde, 6446 sayılı Kanun ile 

EPDK’nın çıkardığı yönetmelik, tebliğ ve kararlar doğrultusunda, 233 sayılı KHK ve Ana 

Statüsüne göre yürütmekte, denetim açısından 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile 

Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

hükümlerince TBMM denetimine, bu çerçevede 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 233 sayılı 

KHK’ye göre Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. 

Tüzükler: Yıl içerisinde Teşekkülü doğrudan ilgilendiren bir tüzük çıkarılmamıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararları: 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede 

“Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik 

Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında” 2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. 

Uluslararası Anlaşmalar: -TEAŞ ile Gürcistan elektrik kuruluşu (Elektrogadatsema) 

arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde 1990-1996 yıllarında elektrik enerjisi alış verişi 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kuruluşlar arasında 2000 yılında bir yıl süreli yeni bir sözleşme 

imzalanmış, süresi daha sonra bir yıl daha uzatılmıştır. 

26.09.2006 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti 

arasında “Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokol” imzalanmıştır. 03.07.2005 

tarihinden itibaren mübadele kapsamında elektrik alışverişini düzenleyen Milletlerarası 

anlaşmanın 13.12.2008 olarak öngörülen süresi, 30.10.2008 tarihinde imzalanan protokol ile 2 

yıl uzatılarak 13.12.2010 olarak değiştirilmiş, Bakanlar Kurulunun 19.02.2011 tarih ve 27851 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1426 sayılı kararı ile de 13.12.2012 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 08.08.2012 tarihinden itibaren Gürcistan tarafından Anlaşma süresinin bitimine 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 4 

 

kadar 7 aylık süre boyunca elektrik enerjisi verilmemiş, anlaşmanın süresi 10.03.2013 tarihinde 

sona ermiştir. 

1990-2001 döneminde mübadele kapsamında gerçekleştirilen alış verişten kaynaklanan 

enerji bedeli ve nakil hattı bedelinden alacakların tahsili konusunda Türkiye Cumhuriyeti ve 

Gürcistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlıkları arasında 09.04.2015 tarihinde imzalanan 20 yıl 

süreli anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 6700 sayılı Kanun 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmış, 03.01.2017 tarih ve 29937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

12.12.2016 tarih ve 2016/9638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu anlaşmanın 

yürürlük tarihi 26.08.2016 olarak belirlenmiştir. 

Anlaşmada; üzerinde mutabık kalınan 1 milyar kWh elektriğin, indirimli borç olarak 

ESCO (Gürcistan Elektrik Sistemi Ticari Operatörü) tarafından TETAŞ’a tedarik edileceği, 

TETAŞ ile ESCO arasında söz konusu indirimli borcun geri ödenmesine ilişkin ayrıntıları 

kapsayan bir protokol imzalanacağı öngörülmüş olup, denetim tarihi itibariyle çalışmalar son 

aşamaya gelmekle birlikte, henüz sonuçlanmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 2010 yılında imzalanan 

Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında Mersin-Akkuyu'da tesis edilecek toplam 4.800 MW 

gücündeki nükleer güç santralında üretilecek elektrik enerjisinin, anlaşma çerçevesinde 15 yıl 

süre ile TETAŞ tarafından satınalınması uygun görülmüş ve hazırlanan Türkçe Enerji satın 

alma metni proje şirketi ile 30.12.2017 tarihinde imzalanmış; imzalanan metindeki teknik 

hatanın düzeltilmesini ihtiva eden ek protokol ise 27.02.2018 tarihinde revize edilmiştir. 

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında Türkiye Cumhuriyetinde 

Nükleer Güç Santrallarının ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine 

İlişkin Anlaşma ve eki niteliğindeki Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 31.07.2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Japon Konsorsiyumu ve EUAŞ Konsorsiyumu ortaklığındaki 

proje şirketince Sinop'ta kurulacak santrala ait elektriğinin %100'ünün 20 yıl boyunca uygulama 

anlaşmasının imzalanmasını müteakip 1 yıl içinde imzalanacak ESA kapsamında TETAŞ 

tarafından satın alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Bakanlık, Japon Konsorsiyumu ve 

TETAŞ yetkililerinin katılımı ile gerçeklesen ESA komite toplantıları, 05.10.2017 tarihinde 

başlatılmış olup; Uygulama Anlaşmasına ilişkin toplantılarla eş zamanlı olarak 31.10.2017, 

23.11.2017 ve 13.12.2017 tarihlerinde ESA Komite toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

21.12.2016 tarih ve 3158 sayılı Bakanlık oluru ile, İran’dan elektrik enerjisi ithalatının 

mubadele yoluyla gerçekleştirilmesi kapsamında 22.12.2016-31.12.2016 döneminde 
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88.493,527, 01.01.2017-18.01.2017 döneminde 161.410,478 MWh elektrik enerjisi alınmış, 

mübadele kapsamında alınan enerjinin teknik nedenlerle iadesinin mümkün olamaması 

nedeniyle 28.04.2017 tarih ve 981 sayılı Bakanlık onayına istinaden fatura bedeli 12.861.109 

EUR 01.08.2017 tarihinde hesaben ödenmiştir. 

          Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları: 2017 yılında Teşekkülü doğrudan 

ilgilendiren YPK kararı bulunmamaktadır. 

          Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 

kararları: 2017 yılında Teşekkülü doğrudan ilgilendiren ÖYK ve ÖİB kararı 

bulunmamaktadır. 

           Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul kararları: 2017 yılında 

Teşekkülü doğrudan ilgilendiren toptan satış tarifeleri ile ilgili EPDK Kurul kararları 

bulunmakta olup,  raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir. 

          Yönetmelikler: TETAŞ’ın yürürlükte olan 12 yönetmeliği ve 12 yönergesi bulunmakta, 

ayrıca EPDK tarafından çıkarılan yönetmeliklere de tabi bulunmaktadır. 

            07.04.2002 tarih ve 24719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TETAŞ Teftiş Kurulu 

Yönetmeliğinin 7 inci maddesi, 24.08.2017 tarih ve 30164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

değişiklikle "Teftiş Kurulu Başkanı, kamuda müfettişlik hizmetinde asgari 10 yılını 

tamamlamış olanlar arasından atanır" şeklinde değiştirilmiştir. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği, Şirket 

eski Ana Statüsü (29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) çerçevesinde 

muhtelif tarihlerde alınan Yönetim Kurulu kararları ile revize edilerek son şeklini almıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra,  yeniden düzenlenen TETAŞ Ana Statüsü 

de 22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

           Ancak, 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6719 sayılı kanun 

ile, 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı kanunlarla 6446 

sayılı kanunun bazı maddeleri yanında, TETAŞ’ın faaliyet konularını ilgilendiren 27 inci 

madde de değişikliklere gidilmiştir. 

     Belirtilen yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuat çerçevesinde TETAŞ’ın Ana Statüsü 

23.03.2018 tarih ve 7025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş ve Yüksek Planlama 

Kuruluna sunulmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir.  Ana Statüye uygun Görev-Yetki ve 
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Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. 

1.3 Teşkilat 

          Ana Statüsü ve teşkilat şemasına göre TETAŞ’ın organları, Yönetim Kurulu ve Genel 

Müdürlüktür. Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden 

oluşmaktadır. 

             Cari Ana Statüye göre; Genel Müdür’ün atanması, nitelik, görev, yetki ve 

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

ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği, Teşkilatın idari yapısında, faaliyet yapısına 

uygun ikisi idari-mali, biri teknik nitelikli olmak üzere üç Genel Müdür Yardımcısının 

bulunması gerektiği, birimlerin ise 233 ile 399 sayılı KHK ve Ana Statü hükümleri kapsamında 

kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere TETAŞ’ın ana organizasyon şemasında Genel 

Müdür Yardımcılarından sonra birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel 

Müdürlük üst birimlerinin, Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu kararı ile kurulup-

kaldırılabileceği belirtilmektedir. 

Karar Organı; Yönetim Kurulu, Teşekkülün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu 

karar organı olup, bir başkan ve beş üye olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır.  

Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanı olup, ilgili Bakan'ın teklifi üzerine 

ortak kararname ile Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi ilgili Bakan'ın, biri Hazine 

Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın, ikisi de Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları arasından 

ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanmaktadır. Denetim tarihi (Mayıs 2018) 

itibariyle Teşekkülde 3 yönetim kurulu üyesi görev yapmakta olup, salt çoğunluğun 

sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulu kararı alınamamaktadır. Yönetim kurulu kararı 

gerektiren konular, bilahare icazet alınmak suretiyle Genel Müdürlük olurları ile 

gerçekleştirilmektedir. İş ve işlemlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yönetim 

kurulu üye atamalarının bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Denetim tarihi (Mayıs 2018) itibariyle görev yapan yönetim kurulu üyeleri, Raporun 

"Sermaye Durumu ve Karar Organı" bölümünde belirtilmiştir.  

TETAŞ Yönetim Kurulu, 2017 yılında yaptığı 3 toplantıda ve çeşitli konularla ilgili 

olarak toplam 12 adet karar almıştır. 
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            Yürütme Organı: Genel müdürlük, Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Genel müdürlük; Genel müdür, Genel müdür yardımcıları ve bağlı alt birimlerden 

oluşmaktadır. Teşekkülün taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 

Servisler: Teşekkülün faaliyette bulunan birimlerine ilişkin çalışmalar Raporun ilgili 

bölümlerinde belirtilmekle birlikte, önemli görülenler aşağıda özetlenmiştir. 

Hukuk Müşavirliği: Teşebbüsün, adli ve idari yargıya ilişkin davaları, icra takip 

işlemleri ve diğer hukuki işleri, “TETAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği” esaslarına göre 

Hukuk Müşavirliğince yürütülmektedir. 

Hukuk Müşavirliğinde; 1  I. Hukuk Müşaviri, (Görevlendirme) 2  II’inci hukuk 

müşaviri, 1  avukat ve 4 idari personel çalışmaktadır. Ayrıca, 2 adet vekâlet akdiyle avukat 

istihdam edilmiştir. 

TETAŞ tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılan davalar; enerji bedeli, mahsuplaşma 

işlemleri, fiyat farkları, gecikme faizi, sözleşmeler ve çeşitli cari hesap ilişkilerinden doğan 

şirket alacaklarına, vergi mahkemelerinde açılmış bulunan davalar ise belediyeler tarafından 

elektrik tüketim vergilerinin ödenmediği iddiası ile düzenlenen ödeme emirlerinin iptali, fazla 

ödenen geçici vergilerin ve gecikme faizlerinin iptaline ilişkindir. 

TETAŞ aleyhine açılan davalar da yine; enerji alışverişi, mahsuplaşma, personel 

ödemeleri, sözleşmeler ve çeşitli cari hesap ilişkilerinden doğan ihtilaflarla ilgilidir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı: TETAŞ Genel Müdürlüğü’nün teftiş işlemleri, 07.04.2002 

tarih ve 24719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24.08.2017 tarih ve 

30164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle güncellenen “TETAŞ Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nda; bir başkan, 4 başmüfettiş ve 5 müfettiş 

görev yapmaktadır. 

Önceki yıldan devreden konularla birlikte, yıl içerisinde toplam 3 inceleme ve 

soruşturma konusu Başkanlığa intikal etmiş;  Başkanlık'ça da 6 teftiş ve 3 adet inceleme-

soruşturma konusu yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. 

08.11.2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programının 24 üncü maddesinde öngörülen iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik 

olarak; Teşekkül bünyesinde doğrudan Genel Müdüre bağlı İç Denetim Biriminin kurulması 
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Yönetim Kurulu'nun 14.02.2014 tarih ve 7/11 sayılı kararıyla kabul edilmiş, Bakanlar 

Kurulunun 29.12.2014 tarih ve 2014/7143 sayılı kararıyla 3 adet kadro ihdas edilmiştir. İhdas 

edilen kadrolara atanacak iç denetçi adaylarının Türk Kamu İşletmeleri Birliği tarafından 

gerçekleştirilen eğitimi 12.10.2015-09.12.2015 tarihleri arasında tamamlanmış, gerçekleştirilen 

sınav sonucu başarılı olan 6 adayın ismi 31.12.2015 tarihinde Teşekküle bildirilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 15.01.2016 tarih ve 19 sayılı oluruyla da; iç denetim biriminin 

çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışma yapmak üzere 8 kişilik bir komisyon 

oluşturulmuştur.  

Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetçi kadrolarına atanacak olan personelin statüsü, 

özlük hakları ve maaş unsurları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, 

ilgili personelin iç denetçi kadrolarına atanması durumunda; ek ödeme oranları, zam ve 

tazminat oranları ile görev yapacağı statünün (memur-sözleşmeli) ne şekilde tespit edileceği 

hakkındaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığına 29.12.2015 tarih 

ve E.5055 sayılı yazı yazılmıştır. 

Devlet Personel Başkanlığı'nın 09.02.2016 tarih ve E.841 sayılı yazısında; iç denetçi 

(KİT) unvanlı kadrolara atama yapılması için, anılan kadronun aylık ve diğer mali haklarının 

kanun veya toplu sözleşme ile tespit edilmesinin uygun olacağı, atama yapılması halinde söz 

konusu personele ancak ilgili mevzuatta unvanı yer almayan diğer memurlar için tespit edilen 

rakamlar üzerinden ek ödeme belirlenmesi, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca da, ekli 

cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit 

edildikten sonra zam ve tazminatların belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

Genel Müdürlüğün T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne 

yazdığı 13.10.2016 tarih ve 4380 sayılı yazıda özetle; “Teşekkülümüze ihdas edilmiş olan 3 

adet İç Denetçi kadrosuna 2015 yılına ait Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul 

ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 25 inci maddesi ve 2016 yılına ait anılan Programın 

23 üncü maddesi doğrultusunda atama yapılmasının düşünüldüğü, ancak 13.01.2016 tarih ve 

29592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/8370 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararında Kamu İktisadi Teşebbüslerinde iç denetçi kadrosuna yer verilmediği ve atanacak 

personelin özlük hakları ve maaş gibi unsurların da belirtilmediği ifade edilmiş ve özlük 

haklarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yazıda belirtilen maaş, tazminat ve 

zamların ödenebilmesi hususunda görüş ve yetki istenmiştir. Denetim tarihi itibariyle 

Teşekkülün talebine cevap alınamamıştır. 
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Diğer yandan talep edilen İç Denetim Birim Başkanı kadrosunun ihdas edilmeyeceğinin 

anlaşılması üzerine daha önce oluşturulan İç Denetim Birimi Başkanlığı, 15.09.2017 tarih ve 

320 sayılı Genel Müdürlük oluru ile İç Denetim Birimi Koordinatörlüğü olarak yeniden 

yapılandırılmıştır. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Elektrik enerjisi piyasasında başlıca amaç, bütün kullanıcı kesimlere, zamanında, 

güvenilir, yeterli düzeyde, sürekli biçimde, uygun fiyatla ve kaliteli enerji sağlanması olup; 

ülkelerin kişi başına düşen enerji tüketim miktarı, refah ve gelişmişlik düzeyini gösteren önemli 

bir ekonomik gösterge olarak kabul edilmektedir. 

Gelişmiş dünya ülkelerinde devletin elektrik üretimindeki payı giderek azalmakla 

birlikte, nihai tüketiciler açısından elektrik enerjisinin önemi ve kamusal bir hizmet niteliği 

taşıması nedeniyle, devletlerin elektrik enerjisi sektöründeki etkinlikleri devam etmektedir. 

Türkiye’de elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve satışı faaliyetlerini yürüten 

Türkiye Elektrik Kurumu, 1993 yılında Türkiye Elektrik Üretim, İletim AŞ ve Türkiye Elektrik 

Dağıtım AŞ olarak iki şirket halinde yapılandırılmıştır. 2000 yılında 4501 sayılı Kanunla 

uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş, mevcut enerji mevzuatının Avrupa Birliği (AB) 

müktesebatına uyumu ve kamu elektrik şirketlerinin yeniden yapılandırma çalışmaları 

başlatılmıştır. 

2001 yılında 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye Elektrik Üretim, 

İletim AŞ; Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve 

Taahhüt AŞ olarak üç ayrı şirket olarak yapılandırılırken, elektrik üretim faaliyeti EÜAŞ’a, 

iletim faaliyeti TEİAŞ’a ve toptan alış ve satış faaliyeti TETAŞ’a verilmiştir. TETAŞ’ın Ana 

Statüsü, YPK’nın 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı Kararı ile onaylanmış, 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra tekrar düzenlenen Ana Statü, 

22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

233 sayılı KHK kapsamında iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulan TETAŞ, kamu 

tarafından imzalanmış sözleşmeler ile YİD ve Yİ modellerine göre inşa edilmiş veya İHD 

yoluyla muhtelif firmalara devredilmiş olan özel sektör elektrik santrallerine verilen uzun süreli 

enerji alım taahhütlerini üstlenmek, kamu ve özel kesim dağıtım şirketleri ile enerji satış 

anlaşmaları yapmak, pazarladığı enerjiyi EPDK onayı ile yürürlüğe koyacağı satış tarifeleri 

üzerinden satmak üzere kurulmuştur. 

2006 yılına kadar Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %70’ini alıp-satan 
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Teşekkü'lün payı 2011 yılında %33’e kadar gerilemiş, 2012 yılında %34, 2013 yılında %53,3, 

2014 yılında %48,9, 2015 yılında %43,5, 2016 yılında %38, 2017 yılında da %40 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Teşekkül, faaliyetlerini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK 

ve cari Ana Statü  hükümleri çerçevesinde yürütmekte olup, EPDK’dan aldığı 31.12.2019 

tarihine kadar süreli  “Enerji Tedarik Lisansı”na sahiptir. 

           TETAŞ’ın, son 3 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu  

Toplu bilgiler  Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

azalış   

 

(%)  

   

Sermaye Bin TL 179.000  179.000  179.000  -  -   

Ödenmiş sermaye Bin TL 111.596  111.596  111.596  -  -   

Öz kaynaklar Bin TL 465.967  656.046  670.927  14.881  2,3   

Yabancı kaynaklar Bin TL 2.809.583  2.839.533  2.496.899  (342.634)  (12,1)   

Toplam Aktifler Bin TL 3.275.550  3.495.579  3.167.826  (327.753)  (9,4)   

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 309  1.129  659  (470)  (41,7)   

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 13,4  47,0  36,6  (10,4)  (21,1)   

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL - - -  -  -   

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL -  -  -  -  -   

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 150  150  150  -  -   

İştirakler temettü geliri Bin TL            

Tüm alım tutarı Bin TL 20.197.554  17.009.552  19.042.126  2.032.574  11,9   

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 20.195.418  17.009.404  19.041.473  2.032.069  11,4   

Net satış tutarı Bin TL 19.541.428  16.892.333  19.172.925  2.280.592  13,5   

Stoklar(ilk madde) Bin TL 8   -        

Memur Kişi 45  45  46  1  2,2   

Sözleşmeli Kişi 148  141  144  3  2,1   

İşçi Kişi 13  12  11  (1)  (9)   

Personele yapılan harcamalar Bin TL 14.400  15.717  16.933  1.216  7,7   

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % -  -         

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 2,4  -         

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (714.636)  (194.852)  24.715  219.567  112,7   

Dönem kârı veya zararı Bin TL (559.070)  190.078  14.881  (175.197) (92,2)  

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL -  -  -  -  -   

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (559.070)  190.078  14.881  (175.197)  (92,2)  
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Üretim görevi bulunmayan TETAŞ, 2017 yılında alımını gerçekleştirdiği 118.034 GWh 

elektrik enerjisi karşılığında 19.041 milyon TL ödeme yapmış, satışını gerçekleştirdiği 118.033 

GWh elektrik enerjisi karşılığında 19.173 milyon TL net satış hasılatı elde etmiştir. 

2017 yılında tüm alımlarının %33,2 sini EÜAŞ'tan, %32,37 ünü yap-işlet 

santrallerinden temin eden TETAŞ, 6446 sayılı Elektrik piyasası Kanunun ile 2016/9096 ve 

2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları gereğince Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması ve Ek 

Protokol-1 kapsamında yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden, 

toplam alımların %16,8 oranında ve 19.786 GWh tutarında elektrik enerjisi alımı 

gerçekleştirmiştir. İran’dan elektrik enerjisinin mübadele yoluyla gerçekleştirilmesi 

kapsamında 2017 yılında 161.410.478 kWh elektrik enerjisi alınmıştır.  

Teşekkül’ün faaliyetleri sonucu enerjinin 2017 yılı ortalama alış fiyatı 16,13 kr/kWh, 

ortalama satış fiyatı ise 16,25  kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında ortalama 201 personelle çalışan Teşekkül, faaliyetleri sonucunda 24,7 

milyon TL faaliyet karı elde ederken, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar ile olağan üstü gelir ve 

kârların etkisiyle dönemi  14,9 milyon TL dönem net karı ile sonuçlandırmıştır. 

           4628 sayılı Kanunda öngörülen fiyat eşitleme mekanizmasının uygulama süresi, 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun “Ulusal tarife uygulaması” başlıklı geçici 1 inci maddesi ile 31.12.2015 tarihine 

kadar, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 

2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci 

fıkrasında yer alan fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2020 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

Alım garantileri kapsamında özel enerji üretim şirketlerinden alınan elektrik enerjisinin 

fiyatları ve ödeme koşulları geçmiş yıllarda yapılmış olan sözleşmelerle belirlenmiştir. 

Dolayısıyla TETAŞ, bu sözleşmelerdeki hükümler çerçevesinde belirlenen alım fiyatlarına, 

fiyat artışlarına ve ödeme koşullarına herhangi bir müdahalede bulunamamaktadır.  

TETAŞ, Yap-İşlet (Yİ), Yap-İşlet-Devret (YİD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) 

santralleri ile EÜAŞ’tan elektrik enerjisi almakta olup, elektrik enerjisinin sürekli, yeterli ve 

düşük maliyetli olarak temininden sorumlu bulunmaktadır. 

TETAŞ’ın elektrik enerjisi alım fiyatları, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mali 

hedefler doğrultusunda, alım garantili özel sektör santrallerinin yüksek maliyetleri ile EÜAŞ’ın 

hidroelektrik santrallerinin düşük maliyetleri paçal yapılmak suretiyle belirlenmekte, 
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dolayısıyla alış maliyetleri EÜAŞ üzerinden düşürülmeye çalışılmaktadır. 

YPK’nın 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji KİT’lerinin 

Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları ve Hazine 

Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Genelgesi kapsamında belirlenen satış fiyatları, maliyet ve döviz kurlarındaki 

değişimler dikkate alınarak belirlenmekte; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayını 

müteakip uygulamaya konulmaktadır 

Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Usul ve Esasları Genelgesi uyarınca, maliyetlere göre 

belirlenen fiyatlar yıl sonu mali hedefler dikkate alınarak tespit edilmekte olup, Hazine 

Müsteşarlığı, maliyet bazlı fiyatlandırma uygulamasına ilişkin gerekli gözetim ve 

koordinasyonu yapmakla yükümlü bulunmaktadır.  

2013 yıl sonu itibarıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (TEDAŞ) bağlı 

elektrik dağıtım anonim şirketi (EDAŞ) ve elektrik perakende satış anonim şirketi (EPSAŞ)’nin 

özelleştirilmesinin tamamlanmasından sonra, TETAŞ’ın müşteri portföyünde KİT statüsündeki 

TCDD, TPAO, BOTAŞ ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) dışında kamu kuruluşu 

kalmamıştır.  

EDAŞ ve EPSAŞ’lara yapılan elektrik enerjisi satışından doğan alacakların tahsilinde 

sıkıntı yaşanan bazı EDAŞ ve EPSAŞ’lardan olan alacaklar, fiyat eşitleme mekanizması 

kapsamında mahsup ve temlik sözleşmeleriyle tahsil edilmeye çalışılsa da uygulama, doğan 

alacakların tamamını karşılamada yetersiz kalmaktadır. 

EÜAŞ’tan ve Yİ, YİD, İHD yöntemiyle faaliyet gösteren şirketlerden alınan elektrik 

enerjisi bedellerinin vadesinde ödenebilmesi, enerji satışı yapılan müşterilerden olan 

alacakların vadesinde tahsil edilmesine bağlı bulunduğundan, enerji bedelinden kaynaklanan 

alacakların teminatsız bırakılmadan zamanında tahsil edilmesine yönelik tedbirlerin zamanında 

alınması önem arz etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 2010 

yılında onaylanan anlaşma kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santralinden alınacak elektrik 

enerjisinin fiyatı güç ünitelerinin ticari işletmeye alınmasından itibaren 15 yıl boyunca 12,35 

ABD senti/kWh olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında 

Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi 

Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma kapsamında alınacak elektrik enerjisi fiyatı 10,80-10,83 

ABD senti/kWh olarak öngörüldüğü, Kahramanmaraş Elbistan sahasıyla ilgili olarak 
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14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık oluru kapsamında TETAŞ ile ilgili Teşekkül arasında 

14.01.2015 tarihinde imzalanan ESA’da elektrik enerjisinin fiyatı da 20 yıl boyunca 9,3348 

ABD senti/kWh olarak belirlenmiştir. 

2017 yılı ortalama satış fiyatının 16,25 kr/kWh olduğu ve uygulanan maliyet bazlı 

fiyatlandırma mekanizması sonucu oluşacak satış fiyatlarının yüksekliği dikkate alındığında, 

nükleer güç santrallerinden yapılacak elektrik enerjisi fiyatlarının ve imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün mali gücünü zorlayacağı 

açıktır. 

Teşekkülün paçal maliyetleri, imtiyaz sözleşmeleri kapsamında Yİ, YİD, İHD 

yöntemiyle faaliyet gösteren şirketlerden alınan yüksek fiyatlı elektrik enerjisi ile EÜAŞ ve 

düşük fiyatlı hidroelektrik santrallerinden alınan elektrik enerjisi dengesine dayanmakta olup; 

nükleer güç santrallerine göre fiyatı daha düşük olan Yİ, YİD, İHD santrallerinin taahhüt 

sürelerinin sonuna yaklaşılması ve özelleştirme uygulamaları sonucu EÜAŞ’ın üretim 

kapasitesinin daraldıgı hususları da dikkate alındığında, Teşekküle verilecek elektrik enerjisi 

alımı ve/veya imtiyaz sözleşmesinden doğan yüklerin üstlenilmesi görevlerinde, Teşekkülün 

mali gücünün dikkate alınması ve üstlenilecek yüklere göre Teşekkülün mali yapısının 

desteklenmesi önem arz etmektedir. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Teşekkül faaliyetlerinin çağdaş işletmecilik esaslarına, kârlılık 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.  
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1.5.1 İşletme Bütçesi 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

                                        

Ölçü 

2016 2017 

Bütçeye ilişkin  

Gerçekleşen 

 

Bütçeye 

göre 

sapma            

(ilk 

durum) 

% 

Bütçe 
Gerçekleşen 

 

Bütçeye 

göre 

sapma            

(ilk 

durum) 

% 

başlıca bilgiler İlk durum 

 

Son durum 

 
  

  

  A)-Personel sayısı Kişi 203 0,5 203 201 201 (1,0) 

   1-Genel müdürlük 

 

 

 

2-Müesseseler 

 

   2-Müesseseler 

   3-Bağlı ortaklıklar/şirketler 

       

  B)-Personel giderleri Bin TL 15.717 (15,4) 17.936 18.539 16.931 (5,6) 

  1-Genel müdürlük        

  C)-Tüm alım tutarı (enerji dahil) Bin TL 17.009.552 (8,8) 17.887.197 19.674.742 19.041.693 6,5 

  1-Genel müdürlük        

  D)-Başlıca alımlar        

  1-Genel müdürlük        

  E)-Tüm üretim maliyeti Bin TL 17.009.404 (8,8) 18.886.720 19.674.232 19.041.473 6,5 

  1-Genel müdürlük        

  F)-Başlıca üretimler        

  1-Genel müdürlük        

  G)-Net satış tutarı (enerji) Bin TL 16.892.333 (13,7) 17.981.766 18.911.154 19.172.925 6,6 

  1-Genel müdürlük        

  H)-Başlıca satışlar        

  1-Genel müdürlük        

  I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 1.129 (53,0) 1.800 1.800 658 (63,5) 

  1-Genel müdürlük        

J)-Dönem kârı veya zararı Bin TL 190.078 (79,7) 10.000 16.016 14.881 48,8 

 1-Genel müdürlük        

Bakanlar Kurulu’nun 2016/9369 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen 2017 yılına ilişkin 

Genel Yatırım ve Finansman Kararnames 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı’nın Teşekküle muhatap yazılarında belirtilen temel ekonomik 

göstergeler çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun 30.12.2016 

tarih ve 32-60 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 18.01.2018 tarih ve 1-13 sayılı Yönetim Kurulu 

kararıyla da revize edilmiştir. 

           2016 yılı faaliyetleri sonucunda 194,9 milyon TL faaliyet zararı ve  190,1 milyon TL 

dönem karı elde eden Teşekkülün, 2017 yılı bütçesinde; satılan enerjinin 110.292 GWh, bu 

satışlardan 17,981,8 milyon TL net satış hasılatı elde edileceği ve faaliyet giderleri ile birlikte 

toplam giderlerin 18.016,7 milyon TL’ye ulaşacağı ve sonuçta 179,3 milyon TL faaliyet zararı 

elde edeceği, 4.982 milyon TL faaliyet dışı gelir ve karların ilavesi, 4.792,8 milyon TL faaliyet 

dışı gider ve zararların etkisiyle dönemi 10 milyon TL karla sonuçlandıracağı öngörülmüştür. 

       2017 yılı Yatırım Finansman Programı çalışmaları kapsamında Hazine Müsteşarlığına 

gönderilen maliyet öngörüleri arasında; EPİAŞ ve TEİAŞ KEYAT maliyet kalemlerine dair 

gerçekleşme öngörüsünün bulunmaması sebebi ile, ilgili gider kalemlerine ödenek tahsis 
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edilmemesi, ayrıca yerli kömür santrallerinden alınması planlanan enerji miktarında yapılan 

revizyon sonucu maliyetlerin artması yanında, fiili USD/TL kurlarının Kalkınma Bakanlığı 

öngörülerini aşması nedeniyle, enerji alım ödeneği 19.674.742 Bin TL, satış ödeneği de 

18.911.154 Bin TL olarak 2017 işletme bütçesi 26.12.2017 tarihinde revize edilmiştir. 

            Teşekkül 2017 dönem sonunda; 19.041,5 milyon TL satış maliyetine karşılık, 19.172,9 

milyon TL net satış hasılatı elde etmiş ve 131,5 milyon TL brüt satış karı, 106,7 milyon TL 

tutarındaki faaliyet giderleriyle birlikte dönemi 24,7 milyon TL faaliyet kari ile 

sonuçlandırmıştır. 4.166,9 milyon TL faaliyet dışı gelir ve karların ilavesi, 4.066,7 milyon TL 

faaliyet dışı gider ve zararların etkisi ve 110,1 milyon TL net olağan dışı gelirlerin ilavesiyle 

dönemi 14,9 milyon TL karla sonuçlanmıştır. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

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) 
       118  140  101 

II-Memurlar 49  76  46 4.487   5.347  4.360 

1- Genel müdürlük 49  76  46 4.487   5.347  4.360 

III-Sözleşmeliler  142  226  144  10.058  11.433  11.259 

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 
 142  226  144 10.058   11.433  11.259 

1. Genel müdürlük  142  226  144 10.058   11.433  11.259 

B-657 sayılı Kanun'a göre 

çalışanlar 
            

1. Genel müdürlük             

C-Diğer sözleşmeliler             

1. Genel müdürlük             

IV-İşçiler  12  33  11 1.054   1.360  1.213 

A-Sürekli işçiler   12  33  11 1.054   1.360  1.213 

1. Genel müdürlük  12  33  11  1.054  1.360  1.213 

B-Geçici işçiler             

1. Genel müdürlük             

Genel müdürlük toplamı 203 335 201 15.717 18.280 16.933 

Konsolide Toplam 203 335 201 15.717 18.280 16.933 

Yüklenici İşçiler  51    51 2.084   2.305  2.279 

1. Genel müdürlük  51    51 2.084   2.305  2.279 

2016 yılsonu itibarıyla; 49 memur, 142 sözleşmeli ve 12 işçi olmak üzere toplam 203 

personel istihdam edilen Teşekkülde, 2017 yılında 3 memurun emekli, 2 memurun nakil-kurum 
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değişikliği nedenleriyle ayrılması, 2 personelin de memur statüsüne geçmesi nedeniyle memur 

sayısı 46 olarak gerçekleşmiştir.  

2016 yılsonu itibariyle 142 adet sözleşmeli personeli bulunan Teşekkülden, yıl 

içerisinde 3 kişinin emekli, 2 kişinin nakil ve 2 kişinin de ünvan değişikliği sebebiyle  toplam 

7 kişi  ayrılmış;. yıl içerisinde 1 kişinin açıktan, 1 kişinin 2828 sayılı kanun kapsamında ve 7 

kişinin de diğer kurumlardan naklen işe başlaması suretiyle yılsonu sözlesmeli personel 

mevcudu 144 olarak belirlenmiştir. 

2016 yılsonunda mevcut 12 işçiden 1 kişinin emekli olması sonucu işçi personel 

mevcudu 2017 yılsonu itibariyle 11 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yıl sonu itibarıyla istihdam edilen 51 yüklenici işçisinin; 12’si sekreterya, 7’si 

güvenlik, 6’sı ulaştırma, 26’sı da temizlik, garsonluk gibi diğer işlerde çalıştırılmaktadır. 

2017 yılında personel giderleri 1,1 milyon TL artarak 16,8 milyon TL’ye yükselirken, 

109 bin TL tutarındaki geçmiş yıllara ilişkin giderlerle birlikte toplam personel giderleri 16,9 

milyon TL’ye ulaşmıştır.  

Cari yıla ilişkin 16,8 milyon TL tutarındaki toplam personel giderlerinin %25,3 oranında 

4,3 milyon TL’si memur, %66,9 oranında 11,3 milyon TL’si sözleşmeli personel, %7,2 

oranında 1,2 milyon TL’si işçi, ve %0,6 oranında 101 bin TL’si yönetim kurulu üyelerine ilişkin 

giderlerdir.  

2017 yılında gerçekleştirilen sosyal nitelikli harcamalar toplamı 3.518 bin TL’nin; 3.408 

bin TL’si cari yıla, 109 bin TL’si geçmiş yıllarla ilgili harcama tutarıdır. 

3.518 bin TL tutarındaki sosyal giderlerin; %25,9 oranında 912 bin TL’si memurlar, 

%64,4 oranında 2.265 bin TL’si sözleşmeli personel, %9,7 oranında 341 bin TL’si işçilere 

ilişkin giderlerdir. 

           Memurlarla ilgili işlemler: TETAŞ`ta memur statüsünde çalışanlar ile teknik ve idari 

personelin özlük hakları; 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Kanun, sosyal hakları ise, 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bunların ek ve tadilleri hakkındaki 

kanunlar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Bakanlar 

Kurulu kararları ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.  

Sözleşmelilerle ilgili işlemler: KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK`nin 

3/b maddesine göre kuruluşların genel idare esaslarına göre yürüttükleri hizmetlerin dışında 

kalan işlerde, aynı KHK`nin 3/c maddesine göre sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 
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Sözleşmeli personelin ataması, özlük ve disiplin işlemleri; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Yıllık Bütçe Kanunları, Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama 

Kurulu Kararları ve diğer mevzuat göz önünde bulundurularak, 399 sayılı KHK ve TETAŞ 

Personel Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.  

Sözleşmeli personele ilişkin olarak 399 sayılı KHK’de hüküm bulunmayan hallerde bu 

KHK’nın 58 inci maddesine göre, Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınmak kaydıyla 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. 

İşçilerle ilgili işlemler: İşçi statüsünde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları 4857 

sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu, 5510 sayılı Kanun, 

bu kanunların ek ve değişiklikleri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

1.5.3 Tedarik 

Mevcut imtiyaz sözleşmeleri kapsamında devraldığı 15-20 yıl süreli, Yap-İşlet, Yap-

İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile işletilen santrallerin enerji alım sözleşmelerini 

yürütmekte olan TETAŞ; rekabetçi, şeffaf ve güvenilir elektrik piyasasında kamu adına elektrik 

ticareti yapmaktadır.  

Uzun dönemli sözleşmeler kapsamında satın aldığı enerjiyi piyasa fiyatlarını yansıtan 

fiyattan satabilmek için kamu üretim tesislerinden de (EÜAŞ) elektrik enerjisi satın alan 

TETAŞ, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimine dâhil edilmesi politikası 

çerçevesinde yerli kömür yakıtlı santrallerde üretilen elektrik enerjisini de Bakanlar Kurulunca 

belirlenen miktar ve fiyat üzerinden satın almaktadır.  

Teşekkül satın aldığı elektrik enerjisini Yİ, YİD ve İHD yöntemleri ile çalışan santraller, 

Yerli Kömür Yakıtlı Santraller ile EÜAŞ’tan temin etmektedir. 2017 yılındaki ilk madde 

malzeme alımları 126 bin TL olarak, elektrik enerjisi alımları ise 19 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. Toplam alımlar içindeki ilk madde malzeme alımları, elektrik enerjisi 

alımlarının yanında önemsenmeyecek kadar az olmuştur. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Doğrudan üretim faaliyeti olmayan ve faaliyet konusu elektrik enerjisi alım ve satımı 

olan Teşekkülün, 2016 yılına göre %12 oranında 2 milyar TL artışla 19 milyar TL olarak 

gerçekleşen alımları, içindeki belirleyici unsur elektrik enerjisi alımı olmuştur. 

2016 yılında 106,8 milyar kWh elektrik enerjisi alımı gerçekleştiren Teşekkülün, 2017 

yılında 110 milyar kWh elektrik enerjisi alımı programlanmış olmasına rağmen, 118 milyar 

kWh olarak gerçekleşmiştir.  

2017 yılı bütçesinde 110 milyar kWh elektrik enerjisi için 17,9 milyar TL ödenek 
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konulmuş ve revize işletme bütçesinde ödenek 19,6 milyar TL olarak revize edilmiş ve yılı 

içerisinde gerçekleşen 118.034 GWh elektrik enerjisi için 19 milyar TL ödeme yapılmıştır.  

2016 yılına göre 22 bin TL azalarak 126 bin TL olarak gerçekleşen malzeme alımları; 

kayda tabi malzeme, kırtasiye ve büro malzemesi, ulaştırma giderleri, sosyal malzeme ile 

gazete, mecmua, kitap alımlarından oluşmuştur.  

Teşekkülün 2017 yılında gerçekleştirdiği ilk madde ve malzeme alımları ile elektrik 

enerjisi alımları, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 

Miktar 

(Milyar 

kWh) 

Tutar     

(Bin TL) Miktar 

(Milyar 

kWh) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Miktar 

(Milyar 

kWh) 

Tutar 

 (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı 

maddeler 
              

-Yurtiçi               
       -Genel müdürlük               

       -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

-Yurtdışı               

      -Genel müdürlük               
      -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

2-İşletme Malzemesi, 

Yedekler ve Diğer 

Malzemeler 

              

-Yurtiçi    148    386    126  (67) 
      -Genel müdürlük    148    386    126  (67) 

      -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

-Yurtdışı               

      -Genel müdürlük               

      -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

3-Ticari Mallar               
-Yurtiçi  104,3  17.000.000  121,8  19.640.000  117,84  19.008.000  (3) 

      -Genel müdürlük  104,3  17.000.000  121,8  19.640.000  117,84  19.008.000 (3) 

      -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

-Yurtdışı        34.000  0,16  34.000  0 

          -Genel müdürlük        34.000  0,16  34.000  0 
      -Bağlı 

ortaklıklar/şirketler 
              

Yurtiçi alımlar toplamı  104.3  17.000.148  121,8  19.640.386  117,84  19.008.126  (3) 

Yurtdışı alımlar toplamı        34.000  0,16  34.000  0 
Genel toplam        19.674.386  118  19.042.126  (3) 

Verilen sipariş avansları    292.591        164.587   
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Elektrik enerjisi alımları: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun TETAŞ’ın hak ve 

yükümlülüklerini düzenleyen 27 nci maddesinde; “TETAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında 

imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Mevcut imtiyaz ve uygulama 

sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir, hükümetler arası 

anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalayabilir. TETAŞ, 

bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin 

ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunabilir. 

TETAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış 

tarifesinden elektrik enerjisi satar.  

TETAŞ’ın tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine 

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

Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak 

tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her 

yıl belirlenecek oranı kadarını, TETAŞ’tan temin etmekle yükümlüdür.  

Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı 

enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin ederler. Bakanlık ve Kurum, TETAŞ’ın alım 

yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi 

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

iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, Kalkınma Bakanlığının 

ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve 

yükümlüdür” hükmü yer almıştır. 

Ayrıca; 6446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanak teşkil ederek hazırlanan 

2016/9096 karar sayısı ile 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazetede Bakanlar 

Kurulu Kararı ile düzenlenen “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından 

yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi 

teminine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar” yayımlanmıştır.  

TETAŞ 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı doğrultusunda 2017 yılında toplam aldığı enerjinin %33,2 ini 9,42 Kr/kWh üzerinden 

EÜAŞ'tan, %32.3 ünü 18,57 Kr/kWh üzerinden yap-işlet santrallerinden ve %16,8 ini de 18.35 

Kr/kWh üzerinden yerli kömür santrallerinden temin etmiştir. 

TETAŞ elektrik enerjisi alımlarını;  özel sektöre ait 5 Yİ santral, 4 YİD termik santral 

(DGS), 10 YİD hidroelektrik santral, 2 YİD rüzgâr santralı ve 2 İHD santralden olmak üzere 

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile özel sektöre ait şirketler arasında İmtiyaz Sözleşmesi 

kapsamında) toplam 23 adet santralden, 17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararıyla kabul 

edilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi çerçevesinde, 

beklenen piyasa fiyatını yansıtan bir TETAŞ ortalama satış fiyatı oluşmasının sağlanması için; 

TETAŞ ile EÜAŞ arasında 31.12.2015 tarihinde imzalanan Elektrik Enerjisi Satış 
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Anlaşmasının süresinin 2017 yılı için bir yıl uzatılmasını sağlamak için, elektrik enerjisi toplam 

miktarını ve birim fiyatını içeren 09.01.2017 -16.01.2017 tarihli Ek Protokoller ile EÜAŞ’tan, 

446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanak teşkil ederek hazırlanan 2016/9096 karar sayısı 

ile resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “Türkiye Elektrik Ticaret 

ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten 

özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar” 

doğrultusunda Yerli Kömür Santrallerinden gerçekleştirmektedir.  

2016 yılındaki elektrik enerjisi alımları, bir önceki yıla göre %13 oranında artarak 118 

milyar kWh olarak gerçekleşmiş olup, elektrik enerjisinin tamamına yakını yurt içi 

üreticilerinden tedarik edilmiştir.  

TETAŞ’ın paçal ortalama enerji birim alış maliyeti 2016 yılına göre %6,2 oranında 

azalarak 16,13 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

 EÜAŞ’tan temin edilen düşük maliyetli elektrik enerjisi Yİ, YİD ve İHD 

santrallerinden temin edilen yüksek maliyetli alınan enerjinin TETAŞ’ın paçal ortalama birim 

alış maliyetine olumsuz etkisini azaltmada etkili olmuştur. 

İran’dan elektrik enerjisi ithalatının mübadele yoluyla gerçekleştirilmesi için Teşekkül 

yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiştir. Bu kapsamda İran’dan Ocak 2017 tarihinde mübadele 

yolu ile Ocak ayı içerisinde toplam 161.410.478 kWh elektrik enerjisi alınmış ve 18.01.2017 

tarihi itibariyle alım durdurulmuştur.  

Elektrik enerjisi alımları, TETAŞ ile üretici şirketler arasında yapılan Elektrik Satış 

Antlaşmaları (ESA) uyarınca yapılmaktadır. Özel üretici şirketlerin satış tarifeleri ETKB ve 

ilgili şirketler arasında yapılan üretim sözleşmelerinin eki olan tarifeler tablosunda sözleşme 

süresi için belirlenmiş olup, yine esasları sözleşmelerde belirtilen usuller çerçevesinde her yıl 

revize edilmektedir. Bağlantı ve ölçüm esasları, faturalama usulleri, ödeme koşulları, süresinde 

ödenemeyen borç ve alacaklara ilişkin cezai şartlar, üretimi aksatan mücbir sebepler ve benzeri 

hususlar ESA’larda düzenlenmiştir. 

4283 sayılı Yap-İşlet (Yİ) Kanunu kapsamında Mülga TEAŞ ile Gebze, Adapazarı, 

İzmir ve Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim (DGKÇ) Santralları ve İskenderun İthal Kömür 

Santralı’nın işletmeci şirketleri arasında imzalanan Sözleşme hükümleri çerçevesinde “Aylık 

ve Yıllık Alım Garantisi”  aylık ve yıllık bazda Net Üretimin %85’ine eşittir. 

Söz konusu Sözleşmelerin 15.3, 15.3.1 ve 15.3.2’nci maddelerinde "Yıllık ve Aylık 

Alım Garantilerinin Düşürülmesi" hükümleri, 15.4, 15.4.1 ve 15.4.2’nci maddelerinde "Yıllık 

ve Aylık Alım Garantilerinin Artırılması" hükümleri düzenlenmiştir.  

2017 ticari işletme yılı sonu itibarıyla Yİ santralleri için sözleşme hükümleri 

çerçevesinde herhangi bir "Alım Garantisi" düşürme işlemi yapılmamıştır.  

Adapazarı DGKÇ santralinde 2017 ticari işletme yılı’nda, teslim edilen kWh’ler ile alıcı 
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talimatıyla üretilmeyen kWh’ler toplamının % 85’inin söz konusu ticari işletme yılındaki 

düşürülmüş yıllık alım garantisi toplamından daha fazla gerçekleşmiş olması nedeniyle, 

%79,5’e düşürülmüş yıllık alım garantisi söz konusu ticari işletme yılının sonundan geçerli 

olmak üzere madde15.4.2 uyarınca yeniden %85’e artırılmıştır. 

Çayırhan TES: Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı arasında 04.06.2011 tarihinde imzalanan Ek Protokol II kapsamında 

Santralin 3. ve 4. ünitelerine kömür sağlayan maden sahaları da İmtiyaz Sözleşmesi kapsamına 

alınarak, bahsi geçen Şirkete devredilmiştir. İmtiyaz Sözleşmesine ek 04.06.2011 tarihli Ek 

Protokol II çerçevesinde, ESA’da yapılan değişiklikler için Teşekkül ile Park Termik Elektrik 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 17.08.2011 tarihinde ticari hükümleri içeren bir Ek Protokol 

imzalanmıştır. 

İmzalanan İmtiyaz Sözleşmesi ve Elektrik Satış Sözleşmesi (ESA) hükümleri uyarınca 

Şirket “Mücbir Sebepler” dışında ESA süresince her yıl için belirlenen ve garanti edilen yıllık 

net üretim miktarını üretmeye, bir başka deyişle Emre Amade kılmaya yükümlüdür. Park 

Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Şirket ilk olarak Temmuz 2014-2015 Sözleşme 

döneminde (15.AnlaşmaYılı) Sözleşmeyle yüklendiği üretim miktarını gerçekleştirmemiştir.  

Teşekkül ESA’nın  “Eksik Üretimlerle İlgili Yükümlülükler” başlıklı 2.5. ve “Eksik 

Üretim Cezası” başlıklı 4.4.1. madde hükümlerine istinaden Şirkete Eksik Üretim Cezası 

kesilmeye başlanmıştır. 

Çayırhan TES’e de ESA’nın 4.3.1 maddesine göre 2015 yılında Ocak, Mart ve Nisan 

ayı hariç diğer tüm aylarda toplam 646.637 MWh eksik üretim için 10.420.445 ABD doları 

eksik üretim cezası kesilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Nallıhan Sulh 

Hukuk Mahkemesi’nin 2015/3 D. İş sayılı dosyası üzerinden tespit yaptırmıştır. 

Şirket tarafından eksik üretim ve kapasite bedeli kesintilerine ilişkin olarak Ankara 3. 

Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/836 E. sayılı dosyasında 19.340.311,40- TL nin faiziyle 

birlikte iadesi ve ceza uygulanmaması konulu tedbir talepli olarak açılan (Dava Dilekçesi Tarihi 

16.11.2015) davada Mahkeme tarafından tedbir talebi 3 kez reddedilmiştir.  

Mahkeme dosyasında yer alan bilirkişi raporunda her ne kadar firma haklı görülmüş ise 

de rapora Teşekkülün itirazı sonucu, Mahkeme mahallinde keşif yapılarak bilirkişi raporu 

düzenlenmesine karar vermiştir.  

Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, tarafından üretim ve kapasite bedeli 

kesintilerine ilişkin olarak Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/318 Esas sayılı 

kararıyla ÇAYIRHAN Termik Santralına ilişkin olarak verilen ihtiyati tedbir kararı, Ankara 

Bölge Adliye Mahkemesinin 21. Hukuk Dairesince verilen 2017/843 E, 2017/940 K. sayılı 

22.12.2017 tarihli kararı ile kaldırılmıştır. Bu karar gereğince Park Termik Elektrik Sanayi ve 
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Ticaret A.Ş.’ne Aylık Kapasite Bedeli Kesintileri ve Eksik Üretim Cezaları için düzenlenen 

24.801.794 ABD Doları, 14.884.838 ABD Doları ve 102.744.607 TL tutarında üç ayrı fatura 

ile tahsili işlemi başlatılmıştır. Ayrıca, Şirketten Aralık 2017 için 309.880 ABD Doları karşılığı 

Aylık Kapasite Bedeli Kesintisi yapılmıştır. 

Diğer taraftan Şirket, Mayıs 2015, Ekim 2015-Ocak 2016 ve Mart-Nisan 2016 ayları 

Aylık Kapasite Bedeli  Kesintileri  toplamı (KDV dahil) 9.302.238 ABD Doları ve 16. Anlaşma 

Yılı Eksik Üretim Cezası (KDV hariç) tutarı olan 7.038.088 ABD Doları ve 44.335.939 TL’nin 

iadesi için Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/38 Esas sayılı yeni bir dava açmış 

olup dava devam etmektedir.  

Akkuyu Nükleer Güç Santrali: 12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 

15.07.2010 tarih ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu 

Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin 

Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16.08.2010 tarih ve HUMŞ/182338 sayılı 

yazısı üzerine, 31.05.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 

Kurulu’nca 27.08.2010 tarih ve 2010/918 sayılı Karar ile onaylanmıştır. Anılan anlaşmanın 

Elektrik Satın Alma Anlaşması başlıklı 10 uncu maddesinde; 

“1. Türk Tarafı, Proje Şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik 

üretimi lisansı almasından sonraki otuz gün içinde, Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4 için 

sabit miktarlı elektriğin satın alınması amacıyla, TETAŞ'ın Proje Şirketi ile ESA imzalamasını 

sağlar. 

5. TETAŞ, Proje Şirketi'nden, ESA'da belirtildiği şekilde, NGS'de üretilmesi planlanan 

elektriğin -Ünite 1 ve Ünite 2 için %70'ine (yüzde yetmiş) ve Ünite 3 ve Ünite 4 için %30'una 

(yüzde otuz)- tekabül eden sabit miktarlarını her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma 

tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl boyunca 12.35 (on iki nokta otuz beş) Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) senti/kWh ağırlıklı ortalama fiyattan (Katma Değer Vergisi dahil değildir) 

satın almayı garanti eder. 

8. Birim fiyat bileşenlerine eskalasyon uygulanmaz. ESA dönemi içinde birim fiyatta 

artış talep edilmez. İşbu Anlaşma'nın imza tarihinden sonra Türk kanunları ve 

düzenlemelerindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetteki değişiklikler, 

ESA'ya göre TETAŞ tarafından satın alınan elektrik yüzdesi ile orantılı olarak TETAŞ'a 

yansıtılır.” 

hükümleri kapsamında ilgili şirket ile TETAŞ arasında yapılan Elektrik Satın Alma 

Anlaşması görüşmeleri Bakanlık yetkililerinin de katılımı ile sonuçlandırılmış olup, Türkçe 

ESA metni 30.12.2017 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca; imzalanan metindeki teknik hatanın 

düzeltilmesini ihtiva eden ek protokol 27.03.2018 tarihinde imzalanmıştır. 

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye 

Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi 
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Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin 

ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Anılan İşbirliği Zaptı’nın Elektrik Satın Alma Anlaşması başlıklı 14 üncü 

maddesinde “…14.2. Taraflar (a) Proje Şirketi ile TETAŞ arasında ESA’nın imzalanması için 

hedeflenen tarihin uygulama anlaşmasının imza tarihini takip eden bir yıl içerisinde bir tarih 

olması, (b) ESA’nın Proje Şirketi ve TETAŞ’ı tatmin eder hüküm ve şartlarla yapılandırılması 

ve (c) bu hüküm ve şartların, aşağıdaki prensipleri içermesi ama bunlarla sınırlı olmaması 

hususunda mutabıktırlar…” hükmü ile yine İşbirliği Anlaşmasının eki “Ev Sahibi Hükümet 

Anlaşmasının Esas Unsurları”nın Elektrik Satın Alma Anlaşması başlıklı 4 üncü maddesinde; 

-“(a) Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik ve Taahhüt A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile ilgili Proje Katılımcıları arasında yapılan müzakerelere dayalı olarak Proje Şirketi 

ile Elektrik Satın Alma Anlaşması’nı akdedecektir. 

-(b) Yukarıda bahsedilen müzakerelerde hesaplanan (katma değer vergisi hariç) kilovat 

saat başına [10,80/10,83] Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senti tarife aşağıdaki 

varsayımlara dayanmaktadır…” hükümleri yer almaktadır.  

Erg-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’ne Kahramanmaraş görev 

bölgesinde yer alan Afşin - Elbistan (A) Termik Santralinin 1-4 üniteleri ve sahalarının 

rehabilitasyonu, tevsii mahiyetindeki 5-6 ünitelerinin yapımı ile 1-6 ünitelerinin ve kömür 

sahalarının işletilmesi, elektrik üretimi ile ticareti görevi verilmesi ve Afşin-Elbistan (A) 

Termik Santralının işletme haklarının, santrala kömür temin eden saha ile birlikte şirkete 

devredilmesi, şirket ile üretilen enerjiyi satın alacak kurum (TEAŞ) arasında 20 yıl süreli enerji 

satış anlaşması yapılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın uygun görüşüne dayanan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 07.12.1994 tarihli ve 3486 sayılı yazısı üzerine, 

04.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 3, 5 ve 9 uncu maddelerine göre Bakanlar 

Kurulu’nca 08.12.1994 tarih ve 95/6415 sayılı Kararı 18.03.1995 tarih ve 22231 sayılı Resmi 

Gazete ’de yayımlanmıştır. 

ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün TETAŞ’a muhatap 18.11.2014 tarih ve 226-

7990 sayılı yazısı ile; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Erg-Verbund Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş arasında düzenlenen ‘‘Afşin-Elbistan A Termik Santralının Rehabilitasyonu, yeni 

ünitelerinin yapımı ve işletilmesi için görev verilmesine ilişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin 

08.12.1994 tarih ve 95/6415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 15.12.1999 tarihinde 

imzalandığı; ancak Şirket ile mülga TEAŞ arasında Enerji Satış Sözleşmesi (ESA) ve İşletme 

Hakkı Devir Sözleşmesinin (İHDS) imzalanmaması nedeniyle başlayan ilgili hukuki süreçlerin 

tamamlandığı belirtilerek şirketin ilgili santralın işletme hakkına ilişkin işlemlerin tekemmül 

ettirilmesi talebi doğrultusunda Bakanlık talimatıyla şirket ile EÜAŞ arasında 07.12.2011 tarih 

ve 6960 sayılı Makam Olur’u ile oluşturulan devir kurulu vasıtasıyla revize fizibilite raporu 

hazırlanması işlemlerin başlanıldığı belirtilmiştir. Revize fizibilite raporunda belirtilen 20 yıllık 
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ortalama baz tarifenin 14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile sözleşmenin 

uygulanmasına yönelik ek protokolün onaylandığı ifade edilerek mevcut imtiyaz sözleşmesi ve 

ek protokol kapsamında TETAŞ tarafından yapılması gereken ESA’nın şirketle müzakere 

edilmesi ayrıca söz konusu Olur ekinde Sözleşmenin uygulanmasına yönelik Makam tarafından 

imzalanan ek protokol kapsamında çalışmaların ivedilikle tamamlanması istenilmiştir. 

Bu çerçevede ilgili şirket ile 13.01.2015 tarih ve 2-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 

onaylanan Elektrik satış sözleşmesi (ESA) Erg-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile 

TETAŞ arasında 14.01.2015 tarihinde imzalanmıştır. Diğer taraftan 25.12.2015 tarihinde 

Afşin-Elbistan A Termik Santralı Enerji Satış Anlaşması Ek Protokolü imzalanmıştır. 

Revize fizibilite raporu eki olan ve 14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık Makam 

Olur’u ile onaylanmış olan ABD Doları cent/kWh cinsinden 20 yıllık işletme dönemi için 

ortalama baz tarife fiyatı 9,3348 ABD senti/kWh olarak belirlenmiştir. 

İlk Madde ve Malzeme Stokları ilgili bilgiler tablo 6'da gösterilmiştir. 

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         

     -Genel müdürlük 
 

      

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer     60  60   

     -Genel müdürlük 
 

 60  60   

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

Toplam   60  60   

     -Genel müdürlük 
 

 60  60   

     -Bağlı ortaklıklar/şirketler         

2016 yılından ilk madde ve malzeme olarak stok devri olmamıştır. yıl içindeki 59.840 

TL tutarındaki çay ocağı malzemesi girişi yapılmış olup, yılı içerisinde aynı miktar çıkış 

yapıldığından 2018 yılına stok devretmemiştir.  

Yapılan incelemelerde, alımı gerçekleştirilen bir kısım malzemelerin stok hesaplarından 

geçirilmeksizin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabına verilerek doğrudan gider 

kaydedildiği görülmüştür. 

Teşekkül bu bağlamda “Ambar ve Stok Kontrol Yönergesi” hazırlamış ve 02.11.2016 

tarihinde onaylamıştır.  

Yönerge doğrultusunda devam etmekte olan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması, 

satın alınan malzemelerin stok hesaplarından geçirildikten sonra gider kaydedilmesi, malzeme 
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giriş çıkışlarının takibi açısından önemli olup çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi önem arz 

etmektedir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Teşekkül hizmet alımı ihalelerinin genelini KİK kapsamında 2016 yılı içerisinde birden 

fazla yılı kapsayacak şekilde yapmış olduğundan yılı içerisinde hizmet alımı ihalesi 

yapmamıştır. Yılı içerisinde devam eden hizmet alımı işleri için cari yılda 3.380 bin TL 

tutarındaki program ödeneğe karşılık 3,268 bin TL tutarında hizmet alımı harcaması 

yapılmıştır. 

Tablo 6: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma % 
Miktar 

Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Üretim                

2-Temizlik    1.004    1.096    1.096 0  

-Genel müdürlük    1.004    1.096    1.096 0  

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

3-Koruma ve Güvenlik    331    350    348  0 

-Genel müdürlük    331    350    348  0 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

4-Taşıt ve Araç Kiralama    302    980    880  (1) 

-Genel müdürlük    302    980    880  (1) 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

6-Diğer    743    1.305    944  (28) 

-Genel müdürlük    743    1.305    944 (28) 

-Bağlı ortaklıklar/şirketler               

Genel Toplam 
 

2.380       3.268   

Tabloda görülen hizmet alımlarından Temizlik, Koruma Güvenlik, Taşıt ve Araç 

Kiralama işleri ile ilgili ihaleler 2016 yılında 3 yıl süreli olarak yapılmıştır. Diğer hizmetlerden 

Danışma yönetim sekretarya hizmetleri de 3 yıl süreli olup, 2016 yılında ihale işlemleri 

gerçekleşmiştir. Yılı içerisinde diğer hizmetler grubundaki ihaleler için 461.000 TL harcama 

yapılmıştır. 
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1.5.4 Giderler 

Tablo 7: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2016 2017 

Gerçekleşe

n           

(Bin TL) 

Ödenek             

(Bin TL) 

Gerçekleşe

n (Bin TL) 

Ödeneğin 

son 

durumun

a göre 

fark (Bin 

TL) 

Ödeneğ

e göre 

sapma 

(%) 

0-İlk madde ve malzeme giderleri 17.009.478 

19.674.61

8 19.041.599 633.019 (3,2) 

1-Genel Müdürlük           

1-İşçi ücret ve giderleri 1.045 1.360 1.193 167 (12,3) 

1-Genel Müdürlük           

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve 

giderleri 13.718 16.781 14.888 1.893 (11,3) 

1-Genel Müdürlük           

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 8.457 11.515 9.069 2.445 (21,2) 

1-Genel Müdürlük           

4-Çeşitli giderler 5.293 18.518 8.889 9.628 (52) 

1-Genel Müdürlük           

5-Vergi resim ve harçlar 48.120 94.542 71.731 22.811 (24,1) 

1-Genel Müdürlük           

6-Amortismanlar ve tükenme payları  1.074 1.011 842 169 (16,7) 

1-Genel Müdürlük           

7-Finansman giderleri -  20 18 2 (12,3) 

1-Genel Müdürlük           

Toplam 17.087.185 

19.818.36

3 19.148.228 670.135 (3,4) 

Bir önceki yıla nazaran %12 oranında 2.032.212 bin TL artışla 19.041.599 bin TL olarak 

gerçekleşen ilk madde ve malzeme giderlerinin, 33.813 bin TL'sinin yurt dışı (İran) satın alma 

maliyetinden, 19.007.786 bin TL'sinin de yurt içi satın alma maliyetinden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. TETAŞ 2016 yılında 104.391 GWh, 2017 yılında da 118.034 GWh enerji alımı 

gerçekleştirmiştir. 

TETAŞ 2017 yılında satın aldığı 118.034 GWh elektrik enerjisinin %33,2'sini 

EÜAŞ'tan, % 32,3'ünü yap-işlet santrallarından, %16,8'inin yerli kömür yakıtlı santrallardan, 

%8,4'ünü EPİAŞ tan, %6,8'ini yap-işlet-devret santrallarından ve %2,1'inin işletme hakkını 

devir santrallarından satın almıştır. 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 2017 yılında 9.069 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu tutarın; 3.152 bin TL’si EPDK’ya ödenen yıllık lisans bedeli, 1.763 bin TL’si Enerji 

şirketleri ortak katılım giderlerine, 1.095 bin TL’si temizlik, bahçe bakımı ve garson 

hizmetlerine ilişkin giderlere, 527 bin TL’si sözleşmeli, memur ve işçi personelin taşıma hizmet 

giderlerine, 482 bin TL’si danışma, yönetim ve sekretarya hizmet giderlerine, 389 bin TL’si 
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kiralık araç taşıma giderlerine, 348 bin TL’si güvenlik hizmet giderlerine, 401 bin TL’si bilgi 

işlem destek hizmet giderleri ile donanım sistem bakımına ait giderlerine, 252 bin TL’si 

müşavirlik hizmet giderlerine, 35 bin TL’si bağımsız denetim hizmet giderlerine ilişkindir. 

2016 yılında 5.293 bin TL olarak gerçekleşen çeşitli giderler, 2017 yılında 3.596 bin TL 

artışla 8.889 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Artış nedeninin; dava-icra ve noter giderlerinin 2017 yılında 8.069 bin TL olarak 

gerçekleşmesinden kaynaklandığı, bu davaların da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş 

Kurulu Başkanlığı'nın 31.07.2006 tarih ve 69-50, 70-51 ve 70-52 sayılı soruşturma raporları ve 

bu raporlara istinaden alınan 28.12.2006 tarih ve 160,161 ve 163 sayılı Bakan "Olur" ları 

gereğince raporda isimleri belirtilen görevliler aleyhine, santrallerin üretim ve kapasite 

miktarlarının artırılması sebebiyle uğranılan zararların tahsili amacıyla açılan ve TETAŞ 

aleyhine sonuçlanan 5.930 bin TL'si vekalet ücretlerinden oluşan dava ve mahkeme 

masraflarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Herhangi bir üretimi bulunmayan Teşekkülün satın almış olduğu enerji miktarı ile ilgili 

bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 8: Üretim Türü Tablosu 

Üretim 

Türü 
Ölçü 

2016 2017 Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre 

Geçen 

Yıla 

Göre 

 Elektrik  kWh  104.391.304.000  121.800.000.000  118.034.091.420  97  113 

TETAŞ’ın 2017 yılı faaliyet dönemindeki enerji alımı önceki döneme göre %13,2 

oranında artarak 118,034 milyar kWh’a yükselmiş olup, satın alınan elektrik enerjisinin 

ortalama birim alış maliyeti 2016 yılına göre %1,1oranında azalarak 16,13 kr/kWh olarak 

gerçekleşmiştir. 

1.5.6 Pazarlama 

TETAŞ, yurt içinden EÜAŞ, Yerli Kömür Yakıt Santralleri, Yİ, YİD, İHD santralleri, 

TEİAŞ ve EPİAŞ ile birlikte ithalat kapsamında aldığı elektrik enerjisini, Elektrik Enerjisi Satış 

Anlaşması (ESA) çerçevesinde Bölgesel Dağıtım Şirketlerine, Perakende Elektrik Satış 
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Şirketine, İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Şirketlere,  EPİAŞ'a ve ETKB Bağlı ve İlgili 

Kuruluşlara satmaktadır. 

2017 yılında Teşekkül tarafından toplam 118,033 milyar kWh elektrik enerjisi ortalama 

16,25 kr/kWh üzerinden satılmış ve karşılığında 19,183 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir. 

Elektrik enerjisi satışı ile ilgili bilgiler tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 9: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2016  2017  

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

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

1-Esas ürün:               

a)Yurt içi 
              

b)Yurt dışına 

2-Yan ve ara ürün:               

a)Yurt içi 
              

b)Yurt dışına 

3-Ticari mal:  GWh  104.391  16.892.334  121.800  19.640.000  118.033  19.183.000 

a)Yurt içi: GWh 

 

 

  

104.391  

 

 

 

16.892.334 

  

 

 

121.800 

  

 

 

19.640.000 

 

 

  

118.033 

  

 

 

19.183.000 

 

 

  

b)Yurt dışına: 

Yurt içi satış toplamı  GWh  104.391  16.892.334  121.800  19.640.000  118.033  19.183.000 

Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam  GWh  104.391  16.892.334  121.800  19.640.000  118.033  19.183.000 

Arızi satışlar               

Cari yılda; İletim sistemine doğrudan bağlı 36 adet şirkete 1.846.059.358 kWh, 21 adet 

Elektrik Dağıtım Şirketine (EDAŞ) 36.640.569.000 kWh, 21 adet Görevli Perakende Elektrik 

Satış Şirketine (EPSAŞ) 74.838.423.000 kWh, EPİAŞ'a 407.987.897 kWh,  TEİAŞ'a (Yan 

Hizmetler ve İletim Sistemi Kayıp Kaçak) 3.861.623.101 kWh, ETKB Bağlı ve İlgili 

Kuruluşlara 438.557.329 kWh elektrik enerjisi satılmıştır.  

EPDK’nın 12.09.2012 tarih ve 4019 sayılı kararı ile kabul edilen, 27.09.2012 tarih ve 

28424 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım ve Perakende Satış 

Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile dağıtım ve perakende satış 

faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler 

altında yürütülmesine başlanmıştır. Böylece, TETAŞ ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) 

ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi (PERŞ) arasında 31.12.2012 tarihinde yeni ESA’lar 

imzalanmış olup uygulanmasına 01.01.2013 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 

Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesinde; “Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik 

olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi 

düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecek 

elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme 
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kapasitesi dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.” hükmü ile 27 nci maddede yer alan 

“Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji 

ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin ederler.” hükmü kapsamında dağıtım şirketleri, genel 

aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarına ilişkin enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan 

temin etme zorunluluğundan dolayı TETAŞ ve dağıtım şirketleri arasında 2014 yılı için 

31.12.2013 tarihinde ek protokol yapılmıştır. 

Üretim faaliyeti bulunmayan TETAŞ’a Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında toptan 

satış faaliyeti göstermek üzere 13.03.2003 tarih ve 101-10 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu Kararı ile ETS/101-10/023 nolu toptan satış lisansı (13.03.2003 tarihinden itibaren 7 yıl 

süreli) verilmiştir. Lisans süresi EPDK’nın 14.07.2006 tarihli ve 824/6 sayılı Kararı ile 31 

Aralık 2010 tarihine kadar, 26.03.2009 tarihli ve 2031/23 sayılı Kararı ile 31 Aralık 2012 

tarihine kadar, 21.06.2012 tarih ve 3887-15 sayılı Kararı ile de tadil edilerek 31.12.2019 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca TETAŞ’ın mevcut lisansındaki hakları korunarak 

EPDK’nın 17.04.2014 tarih ve 4968-35 sayılı Kurul Kararı ile tedarik lisansı verilmiştir. 

TETAŞ tedarik lisansı kapsamında; piyasada elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin mülga 

TEAŞ ile TEDAŞ’dan devraldığı mevcut sözleşmeler kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel 

kişiler ile üretim faaliyeti gösteren diğer tüzel kişilerden ilgili mevzuat uyarınca satın alınması 

ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin lisans sahibi tüzel kişiler ile mülga TEAŞ’dan devraldığı 

sözleşmeler kapsamındaki doğrudan iletim seviyesinden bağlı tüketicilere, söz konusu 

tüketiciler tedarikçilerini seçene kadar ilgili mevzuat uyarınca satış faaliyetinde bulunacaktır. 

Ayrıca; mülga TEAŞ’dan devraldığı sözleşmeler kapsamında ve lisansta yer aldığı çerçevede 

elektrik enerjisi ithalatı ile ihracatı faaliyetlerinde de bulunabilmektedir. 

Teşekkül ile 21 EDAŞ ve EPSAŞ arasında 31.12.2012 tarihinde imzalanmış Elektrik 

Satış Anlaşmaları kapsamında 2017 yılına ait elektrik enerjisi satış miktarlarının belirlendiği 

Ek Protokoller 01.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

6719 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi ile "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (o) bendi 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili 

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

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

işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,' …" şeklinde 

düzenlenmiş ve elektrik enerjisi ihtiyaçlarının TETAŞ'ca karşılanmasını isteyen ETKB'nın 

bağlı ve ilgili kuruluşları ile imzalanan ESA'lar kapsamında elektrik enerjisi satışı 

gerçekleştirilmiştir. 

Cari yıl satış tarifeleri 3 aylık periyotlar halinde 4 dönem için ayrı ayrı hesaplanmış olup 

ortalama satış fiyatı 16,25Kr/kWh olarak belirlenmiştir. 
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TETAŞ'ın 2001-2006 döneminde Yİ,YİD, İHD ve EÜAŞ santrallerinde üretilen 

elektriğin tamamını satın alarak, Dağıtım Şirketlerine, Direkt Müşterilerine ve 

ihracat/mübadele yolu ile diğer ülkelere satmış olduğu dönemde elektrik sektöründeki pazar 

payı ortalama % 76’lara kadar çıkmış olmasına rağmen, 2007-2012 döneminde EÜAŞ’ın 

ürettiği elektrik enerjisinin bir kısmını doğrudan Dağıtım Şirketlerine satması nedeniyle piyasa 

payı % 40, 2013-2017 döneminde ise ortalama % 44 olmuştur. 295,5 milyar kWh üretimin ve 

294,9 milyar kWh tüketimin olduğu 2017 yılında piyasa payı % 40 olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.6.1 Satışlar 

TETAŞ, yurt içinden EÜAŞ, Yerli Kömür Yakıt Santralleri, Yİ, YİD, İHD santralleri, 

TEİAŞ ve EPİAŞ ile birlikte ithalat kapsamında aldığı elektrik enerjisini, Elektrik Enerjisi Satış 

Anlaşması (ESA) çerçevesinde Bölgesel Dağıtım Şirketlerine, Perakende Elektrik Satış 

Şirketine, İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Şirketlere,  EPİAŞ'a ve ETKB Bağlı ve İlgili 

Kuruluşlara satmaktadır. 

2017 yılında Teşekkül tarafından toplam 118,033 milyar kWh elektrik enerjisi ortalama 

16,25 kr/kWh üzerinden satılmış ve karşılığında 19,183 milyar TL brüt hasılat elde edilmiştir. 

Elektrik enerjisi satışı ile ilgili bilgiler Satışlar Tablosunda gösterilmiştir. 

 

Tablo 10: Satışlar Tablosu 

Satışlar Ölçü 

2016  2017  

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

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

1-Esas ürün:               

2-Yan ve ara ürün:               

3-Ticari mal:  GWh  104.391  16.892.334  121.800  19.640.000  118.033  19.183.000 

a)Yurt içi: 
GWh 

 

 

  

104.391  

 

 

 

16.892.334 

  

 

 

121.800 

  

 

 

19.640.000 

 

 

  

118.033 

  

 

 

19.183.000 

 

 

  

b)Yurt dışına: 

İhraç kaydıyla 

Direk  

Yurt içi satış toplamı  GWh  104.391  16.892.334  121.800  19.640.000  118.033  19.183.000 

Yurt dışı satış toplamı               

Genel toplam  GWh  104.391  16.892.334  121.800  19.640.000  118.033  19.183.000 

Arızi satışlar               

 

Cari yılda; İletim sistemine doğrudan bağlı 36 adet şirkete 1.846.059.358 kWh, 21 adet 

Elektrik Dağıtım Şirketine (EDAŞ) 36.640.569.000 kWh, 21 adet Görevli Perakende Elektrik 

Satış Şirketine (EPSAŞ) 74.838.423.000 kWh, EPİAŞ'a 407.987.897 kWh,  TEİAŞ'a (Yan 

Hizmetler ve İletim Sistemi Kayıp Kaçak) 3.861.623.101 kWh, ETKB Bağlı ve İlgili 
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Kuruluşlara 438.557.329 kWh elektrik enerjisi satılmıştır.  

EPDK’nın 12.09.2012 tarih ve 4019 sayılı kararı ile kabul edilen, 27.09.2012 tarih ve 

28424 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım ve Perakende Satış 

Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile dağıtım ve perakende satış 

faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler 

altında yürütülmesine başlanmıştır. Böylece, TETAŞ ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) 

ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi (PERŞ) arasında 31.12.2012 tarihinde yeni ESA’lar 

imzalanmış olup uygulanmasına 01.01.2013 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 

Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesinde; “Dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik 

olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi 

düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecek 

elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme 

kapasitesi dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.” hükmü ile 27 nci maddede yer alan 

“Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji 

ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin ederler.” hükmü kapsamında dağıtım şirketleri, genel 

aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarına ilişkin enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan 

temin etme zorunluluğundan dolayı TETAŞ ve dağıtım şirketleri arasında 2014 yılı için 

31.12.2013 tarihinde ek protokol yapılmıştır. 

Üretim faaliyeti bulunmayan TETAŞ’a Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında toptan 

satış faaliyeti göstermek üzere 13.03.2003 tarih ve 101-10 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu Kararı ile ETS/101-10/023 nolu toptan satış lisansı (13.03.2003 tarihinden itibaren 7 yıl 

süreli) verilmiştir. Lisans süresi EPDK’nın 14.07.2006 tarihli ve 824/6 sayılı Kararı ile 31 

Aralık 2010 tarihine kadar, 26.03.2009 tarihli ve 2031/23 sayılı Kararı ile 31 Aralık 2012 

tarihine kadar, 21.06.2012 tarih ve 3887-15 sayılı Kararı ile de tadil edilerek 31.12.2019 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca TETAŞ’ın mevcut lisansındaki hakları korunarak 

EPDK’nın 17.04.2014 tarih ve 4968-35 sayılı Kurul Kararı ile tedarik lisansı verilmiştir. 

TETAŞ tedarik lisansı kapsamında; piyasada elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin mülga 

TEAŞ ile TEDAŞ’dan devraldığı mevcut sözleşmeler kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel 

kişiler ile üretim faaliyeti gösteren diğer tüzel kişilerden ilgili mevzuat uyarınca satın alınması 

ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin lisans sahibi tüzel kişiler ile mülga TEAŞ’dan devraldığı 

sözleşmeler kapsamındaki doğrudan iletim seviyesinden bağlı tüketicilere, söz konusu 

tüketiciler tedarikçilerini seçene kadar ilgili mevzuat uyarınca satış faaliyetinde bulunacaktır. 

Ayrıca; mülga TEAŞ’dan devraldığı sözleşmeler kapsamında ve lisansta yer aldığı çerçevede 

elektrik enerjisi ithalatı ile ihracatı faaliyetlerinde de bulunabilmektedir. 
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Teşekkül ile 21 EDAŞ ve EPSAŞ arasında 31.12.2012 tarihinde imzalanmış Elektrik 

Satış Anlaşmaları kapsamında 2017 yılına ait elektrik enerjisi satış miktarlarının belirlendiği 

Ek Protokoller 01.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

6719 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi ile "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (o) bendi 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili 

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

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

işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,' …" şeklinde 

düzenlenmiş ve elektrik enerjisi ihtiyaçlarının TETAŞ'ca karşılanmasını isteyen ETKB'nın 

bağlı ve ilgili kuruluşları ile  imzalanan ESA'lar kapsamında elektrik enerjisi satışı 

gerçekleştirilmiştir. 

Cari yıl satış tarifeleri 3 aylık periyotlar halinde 4 dönem için ayrı ayrı hesaplanmış olup 

ortalama satış fiyatı 16,25Kr/kWh olarak belirlenmiştir. 

TETAŞ'ın 2001-2006 döneminde Yİ,YİD, İHD ve EÜAŞ santrallerinde üretilen 

elektriğin tamamını satın alarak, Dağıtım Şirketlerine, Direkt Müşterilerine ve 

ihracat/mübadele yolu ile diğer ülkelere satmış olduğu dönemde elektrik sektöründeki pazar 

payı ortalama % 76’lara kadar çıkmış olmasına rağmen, 2007-2012 döneminde EÜAŞ’ın 

ürettiği elektrik enerjisinin bir kısmını doğrudan Dağıtım Şirketlerine satması nedeniyle piyasa 

payı % 40, 2013-2017 döneminde ise ortalama % 44 olmuştur. 295,5 milyar kWh üretimin ve 

294,9 milyar kWh tüketimin olduğu 2017 yılında piyasa payı % 40 olarak gerçekleşmiştir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Elektrik enerjisi sektöründe oluşan maliyetlerin üstlenilmesi ve rekabet ortamına 

sağlıklı bir geçişin sağlanabilmesi için, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun 

olarak, mevcut imtiyaz sözleşmeleri kapsamında devraldığı 15 -20 yıl süreli, Yap-İşlet, Yap-

İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile işletilen santrallerin enerji alım sözleşmelerini 

yürüten ve elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetleri yapan Teşekkül 2017 yılında 118.034 GWh 

elektrik enerjisi almış ve 118.033 GWh elektrik enerjisi satmış olup, yapmış olduğu bu faaliyet 

ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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 Tablo 11: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet 

kârı/  

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

kar/zarar 

Satış 

Maliyetine 

göre kâr/ 

zarar 

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

1-Esas ürün:             

   -Elektrik enerjisi 19.172.925   19.041.473 106.738  19.148.211 24.715  0,13  0,13 

   -Diğer               

Toplam  19.172.925  19.041.473 106.738  19.148.211 24.715  0,13  0,13 

Satış programı 17.837.407  17.886.720  129.980  18.016.700  (179.293)  (1)  (1) 

Programa göre fark 1.335.519  1.154.753 (23.242)  1.131.511 204.008     

Geçen dönem satış sonuçları  16.892.333  17.009.404  77.780  17.087.185  (194.852)  (1,15)  (1,14) 

Teşekkül yılı içerisinde yapmış olduğu elektrik satış faaliyetlerinde elektrik fiyatlarını 

üçer aylık periyotlar halinde 4 defa güncellemiştir. Yapılan güncellemeler ile elektrik enerjisi 

(kWh) birim fiyatını ortalama 16,25 kuruş olarak belirlenmiş ve bu fiyat üzerinden satış 

yapılmıştır. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

TETAŞ’ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. İştirak statüsündeki AKTAŞ Elektrik 

Ticaret AŞ’nin tamamı ödenmiş 1 milyon TL tutarındaki sermayesinin %15’i oranında 150 bin 

TL’si TETAŞ’a ait olup, Şirket sermayesinde başkaca kamu payı bulunmamaktadır. 

İstanbul’da, Anadolu Yakasında elektrik dağıtımı yapmak üzere 1975 yılında kurulan 

ve sermayesinin %15’i halka açık olan Şirket, faaliyette bulunduğu elektrik dağıtımına, 2002 

yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca el konulmasından sonra herhangi bir faaliyet 

göstermemiştir. 

Teşekkül, Şirket’in Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda birer üye ile temsil 

edilmektedir. TETAŞ bünyesinde AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile ilgili yeterli bilgi ve belgenin 

olmadığı, mali tablolarla ilgili bilgilerin zamanında temin edilemediği, 2013 yılı olağan Genel 

Kurulundan sonra denetim tarihine (Mayıs 2018) kadar Genel Kurulun yapılamadığı, şirketin 

tasfiyesinin devam etmekte olan davalar nedeniyle geciktiği görülmüştür. 
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1.5.8 Yatırımlar 

Bakanlar Kurulu’nun 19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete’de 

Yayımlanan 03 Ekim 2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı “2017 Yılı Programının Uygulanması, 

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ekinde yer alan 2017 Yılı TETAŞ 

Yatırım Programı Projeler listesi 14.01.2017 tarih ve 29948 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Detay ve alt detay yatırım programları ise Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın 20.02.2017 tarih ve 414 sayılı Olur’ları ile onaylanmıştır. 

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu’nun 2016/9368 sayılı Kararı ile; yürütülen toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay ve 

alt detay projelerinin gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulu’nun 09.02.2017 tarih ve 3-11 kararı 

ile Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.   

Teşekkülün 2017 yılı yatırımları;  yeni projeler kapsamında 2017.D.000170 proje nolu 

Bilişim Teknolojileri Geliştirme Projesi (4 alt proje) için toplam 1.400 bin TL, 2017.D.000160 

proje nolu Muhtelif İşler Projesi (7 alt proje) için 400 bin TL olmak üzere toplam 2 adet proje 

grubu için toplam 1.800 bin TL ödenek ayrılmış olup, faaliyet yılında ödeneğin %36,6’sı oranın 

da toplam 659 bin TL nakdi harcama ve fiziki gerçekleşme olmuştur.  

2017 yılı yatırım programı, ödenek ve harcamaları yatırımlar tablosunda gösterilmiştir.
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2017 yılı yatırım programında 2017D000170 proje numarası ile yer alan Bilişim 

Teknolojileri Geliştirme Projesinin alt projeleri olan Muhtelif Sunucu, Sanallaştırma Yazılım 

ve Lisansları, Ticari Faaliyetlerin geliştirlmesi amacıyla kurumsal uygulama yazılımlarının 

yenilenmesi, Çeşitli Bilgsayar ve Yazıcılar için toplam 505.000 TL, 2017D000160 proje 

numarası ile yer alan "Muhtelif İşler Projesi" alt projeleri olan Büro malzemeleri, Mefruşat 

Malzemesi, Mutfak Malzemesi, İnşaat Bakım Onarım ve Muhtelif Malzemeler için 153.000 TL 

harcama yapılmıştır. 

 

1.6 Bilanço 

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 tutmakta ve finansal tablolarını tarihi 

maliyet esasına göre hazırlamaktadır. 

TETAŞ'ın ilgili yıl değrendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

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

TETAŞ’ın 31.12.2017 tarihli bilançosu ve 14.881 bin TL dönem kârı ile kapanan kâr ve 

zarar hesabı Yönetim Kurulu’nun 28.03.2018 tarih, 2018/ 8-28 sayılı kararıyla kabul edilmştir.  

Aynı zamanda, “Teşekkülün 01.01.2017-31.12.2017 tarihlerine ait Türkiye Finansal 

Raporlama Satandartlarına uygun olarak hazırlanmış olan Finansal Tabloların tasvibi”, 

Yönetim Kurulunun 28.03.2018 tarih, 2018/ 8-29 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.  

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

TETAŞ’ın 31.12.2017 tarihli bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar önceki dönem 

değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2016 2017 

 

Fark 

 Bin TL Bin TL % Bin TL % 

I-Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler 33.170 0,9 372.981 11,8 339.811 

  B-Menkul kıymetler      

  C-Ticari alacaklar 2.900.937 83,0 2.443.657 77,1 (457.280) 

  D-Diğer alacaklar 1.336  8.303 0,3 6.967 

  E-Stoklar 292.591 8,4 164.587 5,2 (128.004) 

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri      

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 85.862 2,5 52.132 1,6 (33.730) 

  H-Diğer dönen varlıklar 179.884 5,1 124.552 3,9 (55.332) 

                                 Toplam (I) 3.493.780 99,9 3.166.212 99,9 (327.568) 

II-Duran varlıklar:      

   A-Ticari alacaklar      

   B-Diğer alacaklar      

   C-Mali duran varlıklar 150  150   

   D-Maddi duran varlıklar 955  1.043  88 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 693  421  (272) 

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları      

   H-Diğer duran varlıklar 1    (1) 

                               Toplam (II) 1.799 0,1 1.614 0,1 (185) 

                               Genel  toplam (I + II) 3.495.579 100,0 3.167.826 100,0 (327.753) 

                               Nazım hesaplar 8.885.693  8.891.993  6.300 

Teşekkülün varlıkları, önceki yıla göre %9,4 oranında azalma göstermiştir. Varlıkların 

%99,9’u dönen varlıklara ait olup yıl içindeki hesap hareketleri de ağırlıklı olarak yine dönen 

varlıklarda meydana gelmiştir. 

TETAŞ’ın üretici bir kuruluş olmaması nedeniyle, duran varlıkları, aktif toplamının 

%0,1’ini oluşturmaktadır. Duran varlıklar içerisinde yıl sonu kalıntısı 1,0 milyon TL olan maddi 

duran varlıklar, taşıt ve demirbaşlardan oluşmaktadır.  

Defter değeri 90 bin TL olan taşıtların tamamı, yine defter değeri 4.357 bin TL olan 

demirbaşların ise 3.314 bin TL’si amorti edilmiştir. Dolayısıyla bilançoya yansıyan 1.043 bin 

TL, demirbaşların net değerini ifade etmektedir.  

Geçen yıl sonuna göre; alacakların tahsiline bağlı olarak hazır değerlerde %1.024,5 

oranında artış görülmüştür. Bunun yanı sıra,  diğer alacaklarda %521,5 oranında artış olurken 

ticari alacaklarda %15,8, stoklarda %43,7, diğer dönen varlıklarda %30,8, gelecek aylara ait 

giderler ve gelir tahakkuklarında %39,3 oranında azalma meydana gelmiştir. 

Teşekkülün varlıkları içerisinde en önemli kalem, ticari alacaklar hesabı olup aşağıda 

kısa bir bilgi verilmiştir. 
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Ticari alacakların yıl sonu kalıntısı 2.443.657 bin TL olup tamamı elektrik enerjisi 

satışından kaynaklanmış olup,182.778 bin TL’si Kamu İktisadi Teşebbüslerinden (EÜAŞ, 

TEİAŞ, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TKİ,),  739.592 bin TL’si Elektrik Dağıtım Şirketlerinden, 

1.452.811 bin TL’si Elektrik Perakende Satış Şirketlerinden, 29.673 bin TL’si diğer gerçek ve 

tüzel kişilerden, 12.220 bin TL’si yurt dışından, 94 bin TL’si Resmi Dairelerden alacaklara,  

26.489 bin TL’si verilen depozito ve teminatlara aittir. 

Teşekkülün muhasebe kayıtlarında yer alan ve teminatsız olan dava aşamasındaki ticari 

alacakları 231.023 bin TL, diğer alacakları 990 bin TL olup tamamına karşılık ayrılmıştır. 

Önceki yıl denetim raporlarında öneriye bağlanan ve gereği yerine getirilen Bilgin 

Elektrik Üretim, İletim, Dağıtım Ticaret AŞ ile ilgili konu önemi gereği aşağıda açıklanmıştır. 

Hazar Gölü havzasında İHD yöntemiyle üretim yapan Bilgin Elektrik Üretim, İletim, 

Dağıtım Ticaret AŞ’nin Hazar I ve Hazar II santrallerindeki üretimin, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.11.2005 tarih ve 490 nolu, Elazığ Valiliği’nin 

30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı kararlarıyla, göl kotunun düşme trendine girdiği gerekçesiyle 

durdurulmasından sonra Şirket, imtiyaz sözleşmesinde öngörülen 60 milyon kWh’lık elektrik 

enerjisi üretim taahhüdünü gerçekleştiremez hale gelmiştir. 

Şirketin, 17.11.1995 tarih ve 95/7748 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 

08.08.1996 tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesi 26 yıl süreli olup, sözleşme süresi 2022 

yılında sona erecektir. Elektrik Satış Anlaşması’nın 1.3.10’uncu maddesinde; Şirketin, yıllık 

enerji üretim programını gerçekleştiremediği takdirde, programa göre noksan gerçekleştirdiği 

üretim miktarının %20’si tutarında bir meblağı tazminat olarak ödeyeceği öngörüldüğünden, 

üretimin durdurulduğu 2006 yılından itibaren her yıl için üretilmeyen elektrik enerjisi için ceza 

kesilmekte ve dava yoluyla takip yapılmaktadır. 

Şirket adına iç tüketim olarak tahakkuk ettirilen bedellere yapılan itiraz da ihtilaflı bir 

konu olup, Şirket adına tahakkuk ettirilip dava konusu edilen alacaklar şüpheli alacaklara 

alınmakta ve aynı tutarda karşılık ayrılmaktadır. 2015 yılında da Şirket adına tahakkuk 

ettirilmiş 754 bin TL tutarındaki alacak dava konusu edilerek şüpheli alacaklar hesabına 

aktarılırken, dava açılmayan elektrik bedelinden alacak 39.000 bin TL ticari alacaklar 

hesabında, Aralık/2015 ayında tahakkuk ettirilen 944 bin TL tutarındaki tazminat ve ceza 

gelirlerinden alacak gerçek ve tüzel kişilerden diğer alacaklar hesabında izlenmiştir. 

TETAŞ tarafından Bilgin Elektrik Firması ve TEİAŞ aleyhine Ankara 14. İdare 

Mahkemesinde açılan Ocak/2009-Nisan/2013 dönemine ait ödenmeyen iç ihtiyaç faturaları 
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tutarı 168 bin TL’nin dava tarihine kadar hesaplanan faiziyle birlikte 245 bin TL’ye ulaşan 

alacağın tahsiline ilişkin davada; Mahkeme 31.03.2016 tarih ve 2013/1038 E., 2016/1265 K. 

numarasıyla; sorumluluğun Bilgin Elektrik Üretim İletim Dağıtım ve Ticaret AŞ’ye ait olduğu, 

TEİAŞ’ın sorumluluğunda bulunduğu iddia edilen teçhizatlardan kaynaklanan tüketim 

miktarının tespiti halinde bu Şirkete rücu yoluna gidilebileceği belirtildikten sonra, toplam 245 

bin TL’nin dava tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek yasal faiziyle birlikte Bilgin Elektrik 

Üretim İletim Dağıtım ve Ticaret AŞ tarafından davacıya ödenmesine karar vermiştir. Aynı 

kapsamda, 2013-2016 dönemine ait Ankara 3. ve 6. İdare Mahkemelerinde açılmış toplam 

149,3 bin TL tutarlı üç adet dava devam etmektedir. 

TETAŞ tarafından Bilgin Elektrik Firması aleyhine, 2006-2015 döneminde taahhüt 

edildiği halde üretilmeyen elektrik enerjisi bedelinin %20’si oranında toplam 7,6 milyon TL’lik 

dava açılmıştır. Bu davalardan Teşekkül aleyhine sonuçlanan ve temyiz aşamasında olan 2006-

2014 dönemine ilişkin davalar için toplam 328,9 bin TL vekalet ücreti, 100,2 bin TL harç 

ödemesi yapılmış olup, söz konusu harçlardan 36,1 bin TL’si kararlar henüz kesinleşmemiş 

olduğu halde mahkeme kararları kapsamında tahsil edilmiştir.  

Hazar Gölü havzasında imtiyaz sözleşmesi kapsamında İHD yöntemiyle üretim 

yaparken, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.11.2005 tarih 

ve 490 nolu, Elazığ Valiliği’nin 30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı kararlarıyla, göl kotunun düşme 

trendine girdiği gerekçesiyle üretimi durdurulan Şirket 2006-2016 döneminde üretim 

yapmadığı gibi imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2022 yılına kadar da üretim yapma imkanı 

bulunmamaktadır. 

2006-2014 dönemine ilişkin olarak taahhüt edildiği halde üretilmeyen enerji için Şirket 

aleyhine açılan davaların tamamı Teşekkül aleyhine sonuçlanmasına rağmen, daha önce temyiz 

edilen davalar sonuca bağlanmadığından her yılın eksik üretimi için ayrı ayrı davalar açılmış 

ve açılan bu davalar için yıllık 35,3 bin TL ile 47,6 bin TL arasında olmak üzere toplam 328,9 

bin TL vekalet ücreti ödenmiştir. 

Söz konusu eksik üretim cezası tahakkuku Elektrik Satış Anlaşmasının 1.3.10 uncu 

maddesinde yer alan; “Şirket kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle Madde 1.1.31’de 

belirtilen yıllık enerji üretim programını gerçekleştiremediği takdirde, programa göre noksan 

gerçekleştirdiği üretim miktarının %20 (yüzde yirmi)’si tutarında bir meblağı tazminat olarak, 

eksik üretimin gerçekleştiği yıldaki ortalama aktif enerji fiyatı üzerinden ABD Doları karşılığı 

Türk Lirası olarak TEAŞ’a ödeyecektir…” hükmü gereğince yapılmaktadır. 
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Elazığ Valiliğinin 30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı yazısında, Şirket tarafından işletilen 

santrallerin çalışmasıyla Hazar Gölünün ekolojik yapısının korunamadığı ve doğal yapının 

tahrip olup kirlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün konuyla ilgili kararının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 61 inci maddesi gereği, uyulması zorunlu bir karar olduğunun 

ifade edildiği, DSİ Dokuzuncu Bölge Müdürlüğünün Şirkete muhatap 08.12.2005 tarihli yazısı 

ile, 2005 yılı sonuna kadar durdurulan santral faaliyetinin tekrar başlatılmamasının Şirkete 

bildirildiği, hususları dikkate alındığında, Şirketin imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2022 

yılına kadar kesilecek eksik üretim cezaları nedeniyle açılacak davalar için önemli tutarda 

vekalet ücreti ödenmek zorunda kalınacaktır. 

Teşekkül hakkında düzenlenen 2015 yılına ait Sayıştay Raporunda; Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2005 tarih ve 490 nolu 

kararıyla üretimi durdurulan Hazar I ve Hazar II santrallerinde imtiyaz sözleşmesinin sona 

ereceği 2022 yılına kadar tekrar üretim yapma imkânının bulunmadığı, üretim imkânı 

bulunmayan dönemde kesilen eksik üretim cezalarının tahsili amacıyla açılan davaların 

Teşekkül aleyhine sonuçlandığı ve söz konusu davalar nedeniyle önemli tutarlarda vekâlet 

ücreti ödenmek zorunda kalındığı hususları da dikkate alınarak; imtiyaz sözleşmesi kapsamında 

Şirketin üretim sorumluluğunun devam edip etmediği hususu ile üretim yapılmayan dönem için 

eksik üretim cezası kesilip kesilmeyeceği hususunun değerlendirilmesi için Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması önerilmişti. 

Teşekkül 01/12/2016 tarih, 4993 sayı ve 15/06/2017 tarih, 2528 sayılı yazılar ile Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına konu ile ilgili olarak devam etmekte olan süreç hakkında 

bilgilendirme yapmış, Teşekkül Yönetim Kurulunun teşkil ettiğinde 2016 ve ileriki yıllara 

ilişkin dava açılmamak üzere karar alınması için gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir. 

Teşekkül hakkında düzenlenen 2016 yılına ait Sayıştay Raporunda ise, “Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2005 tarih ve 490 

nolu kararıyla üretimi durdurulan Hazar I ve Hazar II santrallerinde imtiyaz sözleşmesinin sona 

ereceği, 2022 yılına kadar tekrar üretim yapma imkânının bulunmadığı, üretim imkânı 

bulunmayan dönemde kesilen eksik üretim cezalarının tahsili amacıyla açılan davaların 

Teşekkül aleyhine sonuçlandığı ve söz konusu davalar nedeniyle önemli tutarlarda vekâlet 

ücreti ödenmek zorunda kalındığı hususları da dikkate alınarak; imtiyaz sözleşmesi kapsamında 

Şirketin üretim sorumluluğunun devam edip etmediği hususu ile üretim yapılmayan dönem için 

eksik üretim cezası kesilip kesilmeyeceği hususu ile ilgili yapılan girişimlerin takip edilerek 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 41 

 

sonuçlandırılması” önerilmiştir.  

Yapılan incelemede, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere, Hukuk Müşavirliğinin 

22.03.2018 tarih, E.103 sayılı Genel Müdürlük makamına sunulan yazısında, özetle; “… 2016 

yılına gelindiğinde davaların çoğunun kesinleşmesi nedeniyle artık bir dava daha açmanın 

Teşekküle hem vekalet ücreti hem de harç ödenmesine neden olacağı ve farklı bir karar 

çıkmasının mümkün olmadığı görülerek dava açılmamıştır. Bundan böyle Şirkete karşı Eksik 

Üretim Tazminatı davası açmanın hukuken bir faydası bulunmamakta olup, Ankara 16. İdare 

Mahkemesinin 2017/2889 Esas 2018/187 karar sayılı 25.01.2018 tarihli kararın temyiz edilmesi 

de hem boş yere temyiz harcı ödenmesine hem karşı tarafın vekalet ücreti tutarının 

yükselmesine neden olacak olup mezkur kararın temyiz edilmesinde yarar görülmemektedir” 

denilerek, yazının “Netice ve İstek” bölümünde; “Bakanlığımız ile Bilgin Elektrik Üretim AŞ 

arasında bağıtlanan İmtiyaz Sözleşmesi gereğince Şirket tarafından işletilmekte olan Hazar I – 

II Hidroelektrik Santralinin Hazar Gölü su bütçesinin bozularak göl kotunun düşme trendine 

girmesine bağlı olarak Elazığ Valiliğinin 30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı kararı ile mezkur 

santrallerdeki elektrik enerjisi üretimi durdurulması nedeniyle, mülga TEAŞ ile Şirket arasında 

imzalanmış ve Teşekkülümüzce devralınmış olan ESA çerçevesinde Şirkete 2016 yılına kadar 

her yıl açılan Eksik Üretim Tazminat davalarının, açılan davaların reddedilmesi ve aleyhe 

kararların 2 dava hariç kesinleşmesi nedeniyle bir daha Şirkete Eksik Üretim Tazminatı davası 

açılmaması ve açılan davalardan Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/ 2889 Esas 2018/187 

Karar sayılı 25.01.2018 tarihli kararın temyiz edilmemesi için Makamlarınca da uygun 

görüldüğü takdirde bir karar alınmasını teminen konunun Yönetim Kuruluna havalesi” 

istenmiştir. 

Teşekkül Yönetim Kurulu, 23.03 2018 tarih, 2018/ 7-26 sayılı kararında, Hukuk 

Müşavirliğinin yukarıda bahsedilen yazısına paralel olarak, “…Şirkete 2016 yılına kadar her 

yıl açılan Eksik Üretim Tazminat davalarının, açılan davaların rededilmesi ve aleyhe kararların 

2 dava hariç kesinleşmesi nedeniyle bir daha Şirkete Eksik Üretim Tazminatı davası açılmaması 

ve açılan davalardan Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/2889 Esas 2018/187 karar sayılı 

25.01.2018 tarihli kararı ile karara bağlandığından Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2016/1356 

Esas sayılı davamızın temyiz edilmemesine ve konuyla ilgili gerekli işlemlerin Genel 

Müdürlükçe ikmalini”, oybirliği ile kabul etmiştir. 

Denetim tarihi (Mayıs-2018) tarihi itibariyle yapılan incelemede ise, yukarıda 

bahsedilen 23.03 2018 tarih, 2018/ 7-26 sayılı Yönetim Kurulu kararının, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığına 18.04.2018 tarih, E.1393 sayılı yazı ile gönderildiği görülmüştür. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

TETAŞ’ın 31.12.2017 tarihli bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki dönem 

değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 14: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 2016 2017 

 

Fark 

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

  A-Mali borçlar      

  B-Ticari borçlar 1.830.345 52,4 1.854.004 58,5 23.659 
  C-Diğer borçlar 64.148 1,8 66.990 2,1 2.842 

  D-Alınan avanslar 2.973    (2.973) 
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri      

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 38.616 1,1 54.462 1,8 15.846 
  G-Borç ve gider karşılıkları 5.980 0,2 46.987 1,5 41.007 

  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  876.532 25,1 469.827 14,8 (406.705) 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      

                                               Toplam (I) 2.818.594 80,6 2.492.270 78,7 (326.324) 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      

  A-Mali borçlar      
  B-Ticari borçlar 16.559 0,5 153  (16.406) 

  C-Diğer borçlar      

  D-Alınan avanslar      
  E-Borç ve gider karşılıkları   4.381 0,1 4.476 0,1 95 

  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları      
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

                                               Toplam (II) 20.940 0,6 4.629 0,1 (16.311) 

                                             Toplam (I+II) 2.839.534 81,2 2.496.899 78,8 (342.635) 

III-Öz kaynaklar:      

  A-Ödenmiş sermaye 111.596 3,2 111.596 3,5  
     - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)      

     - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)      

  B-Sermaye yedekleri      
  C-Kâr yedekleri 494.510 14,1 513.518 16,2 19.008 

  D-Geçmiş yıllar kârları 418.931 12,0 418.931 13,3  
  E-Geçmiş yıllar zararları (-) (559.070)  (387.999) (12,3) 171.071 

  F-Dönem kârı 190.078 5,4 14.881 0,5 (175.197) 

                                                Toplam (III) 656.045 18,8 670.927 21,2 14.882 

                                Genel toplam (I+II+III) 3.495.579 100,0 3.167.826 100,0 (327.753) 

                                        Nazım hesaplar        8.885.693  8.891.993  6.300 

Teşekkül kaynaklarının %78,8’i yabancı kaynaklara, %21,2’si özkaynaklara aittir.  

Yapılan incelemede; Dicle Epsaş’ın Teşekküldeki mevcut nakit teminatı ile teminat 

mektupları toplamı, Teşekkülde bulundurulması geren teminat tutarından daha fazla 

olduğundan 16.406.375,11 TL tutarında nakit teminatın 23.01.2017 tarihinde Şirkete iade 

edildiği, dolayısıyla “ticari borçlar” hesap kalıntısının önceki yıla göre azalma gösterdiği 

görülmüştür. 

Geçen yıla göre uzun vadeli ticari borçlardaki söz konusu büyük oranlı azalma, yabancı 
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kaynaklar toplamının düşmesinde etkili olmuştur.  

Yine, dönem kârında büyük oranlı azalma meydana gelirken, geçen yıl kârının, geçmiş 

yıl zararlarına mahsup edilmesi, geçmiş yıl zararlarında azalmayı sağlamış, dolayısıyla 

özkaynaklardaki artış, %2,3 düzeyinde olmuştur. 

1.7 Gelir Tablosu 

Teşekkülün ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

2017 yılı bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Teşekkül’ün 2017 yılı dönem sonucunun oluşumu, geçen yıl verileri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 15: Gelir Tablosu 

  2016 2017 Fark 

Gelir ve giderler Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 16.946.565 19.182.782 2.236.217 

B-Satış indirimleri (-) 54.232 9.857 (44.375) 

C-Net satışlar 16.892.333 19.172.925 2.280.592 

D-Satışların maliyeti 17.009.404 19.041.472 2.032.068 

                  Brüt satış kârı veya zararı (-) (117.071) 131.453 248.524 

E-Faaliyet giderleri (-) 77.780 106.738 28.958 

                   Faaliyet kârı veya zararı (194.851) 24.715 219.566 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 4.256.442 4.166.898 (89.544) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 4.123.858 4.066.689 (57.169) 

H-Finansman giderleri (-)   18 18 

                  Olağan kâr veya zararı (-) (62.267) 124.906 187.173 

I-Olağandışı gelir ve kârlar 259.552 7.965 (251.587) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-)             7.207 117.990 110.783 

                  Dönem kârı veya zararı 190.078 14.881 (175.197) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karş. (-)       

                  Dönem net kârı veya zararı (-) 190.078 14.881 (175.197) 

Geçen yıl faaliyet zararı olmasına karşılık bu yıl faaliyet kârı elde edilmiş, ancak 

olağandışı gelir ve kârlardaki azalış ile olağan dışı gider ve zararlardaki artış, 2017 yılında 

dönem kârının azalmasına neden olmuştur.  

Geçmiş yıllara ait mali zararın (Kurumlar vergisi beyannamelerine göre oluşan)  

yüksekliği nedeniyle, mevzuat kapsamında yılına ait mali kâr oluşması halinde mahsup edilme 

imkanı olduğundan 2017 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesinde oluşan mali kârdan 

geçmiş yıllar mali zararının tenzili nedeniyle kurumlar vergisi doğmamıştır.  
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1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 16: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2016 

(%) 

2017 

(%) 

Artış-azalış 

(%) 

1-Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı 81,2 78,8 -3 

2-Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 23,1 26,9 16,5 

3-Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 123,2 127 3,1 

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

kaynaklar 
112,9 120,4 6,6 

5-Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Ödenmiş sermaye 
170,3 13,3 -92,2 

Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 

6-Zararlılık=Dönem zararı x 100/Öz kaynaklar - - - 

7-Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 0,02 0,03 0,5 

8-Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 5,8 7,2 24,1 

9-Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 4,8 6,1 27,1 

10-Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 25 28,4 13,6 

11-Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 25,7 28,6 11,3 

12-Maliyet giderleri göstergesi=Satışların maliyeti x100/Net satışlar 100,6 99,9 -0,7 

13-Faaliyet sonucu göstergesi=Faaliyet giderleri x100/Net satışlar 0,4 0,6 50 

2017 yılında faaliyet giderleri dahil toplam satış maliyeti 19.148,2 milyon TL’dir. Buna 

karşılık net satışlar 19.172,9 milyon TL tutarındadır. Dolayısıyla her 100 TL’lik satışın 99,9 

TL’si maliyetlere aittir.  

YİD ve İHD kapsamında özel enerji üretim şirketlerinden alınan elektrik enerjisinin 

alım fiyatlarının önceki dönemlerde yapılmış olan sözleşmelerle belirlenmiş olması nedeniyle, 

Teşekkül bu sözleşmelerdeki alım fiyatlarına herhangi bir müdahalede bulunamadığından, 

elektrik enerjisi alım maliyeti, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mali hedefler doğrultusunda, 

alım garantili özel sektör santrallerinin yüksek maliyetleri ile EÜAŞ’ın hidroelektrik 

santrallerindeki düşük maliyetli üretim paçal yapılmak suretiyle belirlenmekte ve EÜAŞ’tan 

yapılan alımlar maliyetleri dengeleyici unsur olarak kullanılmaktadır. 

TETAŞ’ın toptan satış tarifesi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yüksek 

Planlama Kurulunun 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji 

KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları ve 

Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Genelgesi kapsamında, satın alınacak enerji maliyeti, işletme giderleri ve 

Hazine’nin öngördüğü döviz kurları ve mali hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmekte 

ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinde; “Teşekkülün genel amaç ve politikalarına uygun olarak; kanun, tüzük, kararname, 

Teşekkül ana statüsü, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genel Müdürün genelge, duyuru, 
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açıklama ve talimatları çerçevesinde Teşekkülün kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre 

çalışmasını sağlamaktır”, hükmü ile Teşekkülün kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalışması 

gerektiği yer almaktadır. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması esasına göre oluşturulan satış fiyatlarının 

EPDK’nın onayı ile geçerlilik kazanması nedeniyle, faaliyet sonucunun zararlı ya da kârlı 

olması, büyük ölçüde Teşekkülün inisiyatifi dışında gerçekleşmektedir.  

Yİ, YİD, İHD ve EÜAŞ’tan olan enerji alışı nedeniyle doğan borçların vadesinde 

ödenmesi, enerji satışı yapılan müşterilerden olan alacakların vadesinde tahsil edilmesine bağlı 

bulunmaktadır.  

Önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da elektrik enerjisi alım fiyatları ortalaması 

yüksek olmuştur. Nitekim; 2017 yılında elektrik enerjisi ortalama satış fiyatı 16,25 kr/kWh, 

ortalama alış fiyatı ise 16,13 kr/kWh’dır. Yukarıda da bahsedildiği gibi EÜAŞ’dan alınan 

enerjinin fiyatı ortalama 9,28 kr/kWh olmasına karşılık EÜAŞ dışındaki özel sektör 

şirketlerinden yapılan alımların fiyatlarındaki yükseklik, ortalama alım fiyatını yükseltmiştir.  

Yine önceki yıl Sayıştay Raporunda da, uygulanan maliyet bazlı fiyatlandırma 

mekanizması sonucu oluşacak satış fiyatlarının yüksekliği dikkate alındığında, nükleer güç 

santrallerinden yapılacak elektrik enerjisi fiyatlarının ve imtiyaz sözleşmesi kapsamında 

yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün mali gücünün çok üstünde olduğunun 

görüleceği tespit edildikten sonra “Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulanan 

Teşekkülün satış hedef ve fiyatlarının, elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında faaliyet giderleri 

de dikkate alınmak suretiyle tespit edilmesi, bütçe hedefleri ve ortaya çıkacak mali yüklerin bu 

esaslar dikkate alınarak belirlenmesi” gerektiği üzerinde durulmuştur. 

6446 sayılı Kanun 27 nci maddesinin 7 nci fıkrasında “Bakanlık ve Kurum, TETAŞ’ın 

alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan 

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

kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, Kalkınma 

Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya 

yetkili ve yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye 

Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi 

Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin 

ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun 
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Bulunduğuna Dair Kanun 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. İşbirliği anlaşmasında Santralden alınacak elektrik enerjisi fiyatının 10,80-

10,83 ABD senti/kWh olacağı öngörülmüştür. 

18.03.1995 tarih ve 22231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 95/6415 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararında, Kahramanmaraş Elbistan sahasıyla ilgili olarak TEAŞ ile Erg-Verbund 

Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ arasında 20 yıl süreli enerji satış anlaşması yapılması 

onaylanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında imtiyaz sözleşmesi 1999 yılında imzalanmış 

olmasına karşılık, ESA ve işletme hakkı devir sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle 

başlatılan hukuki süreç bugüne kadar devam etmiştir. 14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık 

oluru kapsamında TETAŞ ile ilgili Şirket arasında 14.01.2015 tarihinde imzalanan ESA’da 

elektrik enerjisinin fiyatı 9,3348 ABD senti/kWh olarak belirlenmiştir. 

2017 yılı ortalama satış fiyatının 16,25 kr/kWh olduğu ve uygulanan maliyet bazlı 

fiyatlandırma mekanizması sonucu oluşacak satış fiyatlarının yüksekliği dikkate alındığında, 

nükleer güç santrallerinden yapılacak elektrik enerjisi fiyatlarının ve imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün mali gücünün çok üstünde 

olduğu görülecektir. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulanan Teşekkülün satış hedef ve 

fiyatlarının, elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında faaliyet giderleri de dikkate alınmak 

suretiyle tespit edilmesi, bütçe hedefleri ve ortaya çıkacak mali yüklerin bu esaslar dikkate 

alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 

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 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 47 

 

 Nakit akış tablosu 

 Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

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

esas alınmıştır.  

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal 

ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler 

dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına 

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

uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara 

ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak 

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 
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doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş kanunları, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer 

mevzuattır. 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir 

olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal ekonomiye 

faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 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. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 49 

 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 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. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Birikmiş enerji alacaklarının tahsili ve teminat eksiklikleri 

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketleriyle imzalanan elektrik satış sözleşmeleri 

kapsamında alınması gereken teminatların bazı şirketlerden alınması konusunda sorunlar 

yaşanmakta, bazı şirketler vermeleri gereken teminatı vermezlerken, yeterli teminatı olan bazı 

şirketlerin teminatları zamanında borçlarına mahsup edilmemektedir. Borç ödeme ve teminat 

verme konusunda sorun yaşayan bazı şirketlerde ise; fiyat eşitleme mekanizmasından 

kaynaklanan alacakları önce eksik teminatlarına sayılmakla birlikte, daha sonra bu 

teminatlarının borçlarına mahsup edilmesi nedeniyle teminatları tekrar yetersiz hale 

gelmektedir. 

TETAŞ tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na muhatap 23.10.2015 tarih ve 

4198 sayılı yazısında; ödeme yapmayan şirketlerin teminatlarının irat kaydedilmesi ve eksik 

teminatların tamamlattırılması ve geçmişte yaşanan tecrübeler de dikkate alınarak sorunların 

oluşmaması için bu konunun Bakanlıkça çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edilmiştir. 

2017 yılı içinde çeşitli tarihlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na elektrik enerjisi satışı yapılan EPSAŞ ve EDAŞ’ların teminat 

tutarları ve TETAŞ’a olan vadesi geçmiş alacakları hakkında bilgi verilmiş, borçlarını ödemesi 

ve teminatlarının tamamlanmasına yönelik elektrik enerjisi satın alan ve borçlarını vadesinde 

ödemeyen şirketlerle, çok sayıda yazışmalar yapılmıştır. 

Yapılan incelemelerde; 
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13.04.2017 tarih, 1627 sayılı yazıyla; Gediz, Aydem, Yeşilırmak, Trakya EPSAŞ, 

Vangölü EDAŞ ile GDZ, ADM, Yeşilırmak, Aras EDAŞ şirketlerinin 12.4 2017 tarihi itibariyle 

anapara ve gecikme faizi olmak üzere toplam 855.509.872,48 TL borçlarının olduğu, ödeme 

planına bağlandığı ve aylık taksitlere bölündüğü, 

24.07.2017 tarih, 3072 sayılı yazıyla; Gediz, Aydem, Trakya, Yeşilırmak, CK Boğaziçi 

ve Aras EPSAŞ ile GDZ, ADM, Trakya, Yeşilırmak, Boğaziçi ve Aras EDAŞ şirketlerinin 

24.07.2017 tarihi itibariyle anapara ve gecikme faizi olmak üzere toplam 1.163.196.537,88 TL 

borçları olduğu, 

22.09.2017 tarih, 3772 sayılı yazıyla; Gediz, Aydem, Trakya, CK Boğaziçi, Yeşilırmak, 

Çoruh, fırat EPSAŞ’lar ile GDZ, ADM, Boğaziçi, Yeşilırmak, Çoruh, Fırat EDAŞ’ların 

22.09.2017 tarihi itibariyle anapara ve gecikme faizi olmak üzere toplam 1.225.194.769,48 TL 

borçları olduğu, 

11.12.2017 tarih, 4831 sayılı yazıyla; Trakya, CK Boğaziçi, Yeşilırmak, Çoruh ve Fırat 

EPSAŞ’lar ile GDZ, Çoruh ve Fırat EDAŞ’ların 11.12.2017 tarihi itibariyle anapara ve gecikme 

faizi olmak üzere toplam 523.689.330,99 TL borçları olduğu, 

Benzeri yazışmaların 2018 yılında da devam ettiği görülmüştür. 

Bilanço kayıtlarında 31.12. 2017 tarihi itibariyle; 

 GDZ EDAŞ’tan 63.130.706,89 TL, 

Trakya EPSAŞ’tan 189.385.506,83 TL, 

Yeşilırmak EPSAŞ’tan 45.424.794,72 TL 

olmak üzere toplam 297.941.008,44 TL vadesi geçmiş alacak olup, Elektrik Üretim 

AŞ’ye ise 150 milyon TL vadesi geçmiş borç bulunmaktadır. Yine 31.12 2017 tarihi itibariyle, 

Trakya EPSAŞ’ın 189.385.506,83 TL borcuna karşılık teminatının 168.700.000 TL olduğu 

görülmüştür. 

Vadesi geçmiş alacaklar, yıl içerisinde yüksek tutarlara ulaşmış, görece yıl sonu 

itibariyle ise azalmış ve alacak tutarına göre eksik teminat da bir firmada görülmüştür. 

Ancak, denetim tarihi Mayıs.2018 itibariyle; CK Boğaziçi, Gediz, Trakya, Limak 

Uludağ, Aydem, Yeşilırmak ve Aras EPSAŞ’ların, Boğaziçi, ADM, Dicle ve Aras EDAŞ’ların 

toplam 920.140.289,75 TL vadesi geçmiş borçları mevcut olup teminat olarak da Gediz 

EPSAŞ’ın, 246.906.982,24 TL borcuna karşılık 218.688.755 TL teminatı bulunmaktadır.  
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Söz konusu vadesi geçmiş alacakların yanı sıra, 30.4.2018 tarihi itibarıyla Teşekkülün, 

Elektrik Üretim AŞ’ye 400 milyon TL vadesi geçmiş borcu bulunmaktadır. 

Teşekkülün şirketlerden olan birikmiş enerji alacaklarının tahsili ve teminat 

eksikliklerinin tamamlanması hususunda yaşanan sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Teşekkülün şirketlerden olan birikmiş enerji alacaklarının tahsili ve teminat 

eksikliklerinin tamamlanması hususunda yaşanan sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulması 

için ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, çözüm bulunamadığı takdirde 

enerji satış anlaşmaları hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlarla birlikte çözüm 

bulunarak, alacakların vadesinde tahsili için gerekli önlemlerin zamanında alınması önerilir. 

BULGU 7.1.2: EREGE Metal Demir Çelik Pazarlama ve Satış AŞ’den alacağın 

alınamaması 

EREGE Metal Demir Çelik Pazarlama ve Satış AŞ ile ESA sözleşmesi 

düzenlenmeden önceki yıllarda Ege Metal ve Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ’den 

olan alacak tahsil edilemediği için hukuki yollara başvurulmuştur. 

Ege Metal ve Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ’den olan alacak, elektrik enerjisi 

tüketim bedeli, gecikme cezası ve temerrüt faizlerinden oluşmuştur. 1997-1999 

yıllarındaki elektrik enerjisi borcunu ödemeyen Şirketle ilgili olarak başlatılan dava ve 

icra takipleri sonucu Şirketin elektriği kesilmiş olmasına rağmen, Şirket tarafından İzmir 

3. Asliye Ticaret Mahkemesinden alınan 23.02.2001 tarihli 2001/612 D.İş.sayılı kararla; 

enerjinin kesilmesine dair kararın durdurulmasına ve kesilmiş bulunan enerjinin ihtiyati 

tedbir yoluyla açılmasına hükmedilmesi üzerine, Şirkete elektrik verilmeye devam 

edilmiştir. 2001 ve 2002 yıllarında yapılan icra takiplerinde ise tahsilat yapılamadığı 

gibi icra takiplerindeki dosyalar aciz vesikasına bağlanmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca, 1997-1999 döneminde 

ödenmeyen elektrik faturalarına ilişkin olmak üzere yapılan soruşturma sonucunda 

hazırlanan 21.01.2002 tarih ve 28 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan; “…26.02.2001 
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tarihi itibarıyla icra, bilahare dava konusu olan toplam 29.923.777.799.568 TL Kurum 

alacağının dava sonucunda tahsil edilemeyen kısmından, adı geçenlerin sorumlu 

oldukları, hesaplamanın buna göre yapılması ve görev süreleri ile paralel olarak 

hesaplanacak olan bu miktarlardan adı geçenlerin müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacakları” değerlendirmesi gereğince, 12.03.2007 tarihi itibarıyla işlemiş faiz, gecikme 

cezası ve KDV’leri toplamı 140.432.952,89 YTL üzerinden alacak davası açılmıştır. 

Davanın 11.07.2012 tarih ve 2012/272 K. Sayılı kararla Teşekkül aleyhine 

reddedilmesi üzerine, karar temyiz edilmiştir. Temyizde; Yargıtay yerel mahkeme 

kararının bozulmasına karar vermesine rağmen, yerel mahkemenin bozma kararına 

uymayarak, kararında direnmesi üzerine tekrar temyiz yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla 

Ege Metal ve Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile olan konu halen Hukuk 

Müşavirliğince takip aşamasındadır. 

TETAŞ; iletim sistemine doğrudan bağlı müşteri EREGE Metal AŞ’ye elektrik 

enerjisi satmış, ancak enerji satışından doğan borçlarını ödememesi nedeniyle 

03.05.2013 tarihinde elektriği kesilmiştir. 

26.07.2013 tarihinde 10.552.107,50 TL tutarındaki teminat mektubu nakde 

çevrilmiş, nakit güvence bedeli olarak alınan 2.045.000 TL ile beraber toplam 

12.597.107,50 TL şirketin borçlarına mahsup edilmiştir. Ancak Ekim 2012- Mayıs 2013 

dönemleri arasında satılan enerji bedelleri tahsil edilememiş olup o gün itibariyle 

TETAŞ’ın, ödenmemiş fatura bedellerinden dolayı 30.461.080,34 TL ana para alacağı 

doğmuştur. 

Şirketin elektriği kesilmeden önce de, İletim Sistemine Doğrudan Bağlı 

Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda 

öngörülen ek güvence bedellerini vermemesi ve enerji borçlarını zamanında ödememesi 

üzerine birçok kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen yükümlülüklerini yerine 

getirmemiştir. TETAŞ’ça söz konusu Şirketle ilgili olarak uyarı dışında herhangi bir 

işlem yapılmaması ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların gereği gibi 

uygulanmaması üzerine Sayıştay tarafından düzenlenen 2011 yılı Denetim Raporunda 

yer alan “Teşekkül alacağını mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip ve tahsil 

etmeyen, abonenin borçlarını zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirmesine 
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rağmen enerjisinin kesilmesini, teminatların nakde çevrilmesini sağlamayan, ek 

güvence bedellerini vermeyen aboneler hakkında yazı yazmak dışında hiçbir işlem 

yapmayan ve sonuçta Teşekkülün daha fazla alacağının karşılıksız kalmasına ve 

tahsilatının riskli hale gelmesine sebebiyet verenlerin ve sorumluluklarının tespiti için 

konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nca 

incelenmesi, gerekirse soruşturulması” önerisi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan 01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı 

Soruşturma Raporu ve 26.06.2013 tarih ve 69 sayılı Bakan Olur’u, 03.07.2013 tarih ve 

996 sayılı yazı ekinde Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

Soruşturma raporunun sonuç bölümünde özet olarak; 

-Mali yönden; TETAŞ Genel Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan 

alacağı ile ilgili olarak halihazırda bir kurum zararı doğmadığından şu an için mali 

açıdan herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığı, fakat ilerleyen dönemde borçların 

yasal takibi neticesinde tahsil edilememesi durumunda oluşacak kurum zararından ilgili 

dönemde konu ile ilgili görevli ve yetkili olmasına rağmen mevzuat ve sözleşmedeki 

gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanları sorumlu olacağından tahsil edilemeyen 

tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili için Teşekkülce gerekli 

işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması durumunda konunun 

Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u çerçevesinde Bakanlığa 

intikal ettirilmesi gerektiği, 

-Disiplin yönünden; TETAŞ Genel Müdür’ünün kınama cezası, bir Genel Müdür 

Yardımcısı’nın kınama cezası, diğer Genel Müdür Yardımcısı’nın uyarma cezası, Enerji 

Satış Dairesi Başkanı’nın kınama cezası ile tecziyesinin uygun olacağı, 

-İdari yönden; müşterinin Teşekküle oldukça yüksek meblağda ve tahsili riskli 

borcu bulunması nedeniyle bu olumsuz durumun daha fazla Teşekkül aleyhine 

gelişmemesi amacıyla anılan tüketici hakkında TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan 

Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 

ilgili maddesi doğrultusunda gerekli işlemlerin bir an önce yapılıp, Teşekküle olan 

borçlarının takip ve tahsili ile ilgili hukuki işlemlerin ve gereken hukuki tedbirlerin 

ivedilikle başlatılması gerektiği, 
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-Konu ile ilgili olarak cezai yönden herhangi bir işlem tesisine gerek olmadığı, 

sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 

Soruşturma raporu kapsamında, disiplin yönünden; raporda adı geçen Genel 

Müdür, bir genel müdür yardımcısı ve bir daire başkanına kınama, bir genel müdür 

yardımcısına uyarma cezaları verilmiş ve 03.02.2013 tarihinde vefat eden Genel Müdür 

dışındaki personele disiplin cezaları 08.07.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına 

karşılık, Disiplin Kurulunun 06.08.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararıyla, “borçlu 

firmaların elektriğinin kesilmemesinin genel bir uygulamaya dönüşmesi, adı geçenlerin 

yetkileri sınırında söz konusu şirketten alacaklarının tahsili ve enerjisinin kesilmesi 

yönünde gerekli çabayı göstermiş olmaları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarının 

kaldırılmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu müşteriye verilen enerji 15.01.2013 tarihinde kesilmiş olup, kısmi 

ödeme karşılığında 06.03.2013 tarihinde tekrar verilmeye başlanmış olmasına karşılık, 

borçların ödenmeme halinin devam etmesi üzerine 03.05.2013 tarihinde tekrar 

kesilmiştir. 

TETAŞ Yönetim Kurulunun 18.07.2013 tarih ve 16-29 sayılı kararı ile Şirketin 

aboneliği feshedilmiş, 29.07.2013 tarihi itibarıyla 45.159 bin TL tutarındaki alacağın 

12.597 bin TL’si alınan teminatların (10.552 bin TL’si teminat mektubu, 2.045 bin TL’si 

nakit teminat) mahsubu suretiyle kapatılmış, kalan 30.462 bin TL alacak için icra takibi 

başlatılmıştır. İcra takibinden sonra 2013 yılında gerçekleştirilen 1.150 bin TL 

tutarındaki tahsilat ve 1.780 bin TL tutarındaki gecikme cezasının tahakkuku ve 2014 

yılında gerçekleştirilen 7.020 bin TL tutarındaki tahsilattan sonra 24.072 bin TL 

tutarındaki şüpheli alacak 2015 yılına devretmiştir. 

17.03.2015 tarihi itibarıyla, 24.620 bin TL’si Kasım/2012-Mayıs/2013 dönemine 

ait faturalar tutarı, 8.789 bin TL’si hesaplanan gecikme faizi olmak üzere 33.409 bin 

TL’ye ulaşan alacak, Yönetim Kurulunun 17.02.2015 tarih ve 5/17 sayılı kararıyla; 

işleyecek 10.636 bin TL tutarındaki gecikme faiziyle birlikte 44.045 bin TL’ye ulaşacak 

alacağın iki katı tutarında 88.090 bin TL tutarında ipotek teminatı alınmak suretiyle, ilk 

taksit ödemesi 17.03.2015 tarihinde olmak üzere aylık 1.225 bin TL taksitle 36 ay olarak 

yapılandırılmıştır. 
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2014 yılı denetim raporunda, İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri ile ilgili 

olarak; borçlu şirketin ve bağı olduğu bilenen diğer şirketlerin İstanbul 12. Ağır Ceza 

Mahkemesince mal varlıklarının müsadere altına alındığı, buna ilişkin davanın da 

Yargıtay aşamasında olduğu dikkate alınarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Denetim Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan ve 26.06.2013 tarih ve 69 sayılı Bakan 

Olur’una bağlanan, 01.03.2013 tarih ve 98/2 sayılı Soruşturma Raporu gereği, söz 

konusu Şirkete ilişkin elektrik satışından kaynaklanan alacağın tahsilinin yakından 

takibi ile sorumlu görülen personel yönünden yapılacak işlemlerde zaman aşımının 

dikkate alınması önerilmiştir.  

TETAŞ tarafından öneriye verilen cevapta; protokol hükümlerine göre 

gerçekleşen temerrüt koşulu üzerine Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2015/17593 sayılı 

dosyasında ipotekli taşınmazların satışı ile Teşekkül alacağının tahsiline yönelik 

07.08.2015 tarihinde icra takibinin başlatıldığı, alacağın tahsiline yönelik iş ve 

işlemlerin öneri doğrultusunda takip edildiği ifade edilmiştir.  

İpoteğe konu arsaların üzerinde işletme tesisleri bulunmakta olup, şirketin 

değerlemesini yapan iki ayrı gayrimenkul değerleme şirketi arsalara Ekim/2014 ayında 

toplam 30.807 bin TL ve Ocak/2015 ayında 44.010 bin TL değer biçmiştir. Üzerinde 

işletme tesisleri olan arsaların işletmeden ayrı değerlendirilmesi imkânının olmaması 

nedeniyle nakde dönüştürülmesinde güçlüklerin yaşanabileceği, borçlu firmanın ödeme 

gücünün yerinde olmaması nedeniyle yapmış olduğu üç taksit ödenmesini yapılan yakın 

takip ve protokolde yer alan “üst üste iki taksitin ödenmemesi halinde borcun geri kalan 

kısmının muacceliyet kesbedeceği” hükmü karşısında ancak parça parça ve gecikmeli 

olarak gerçekleştirebildiği, tahsil edilemeyen alacaklar için sorumlu personel yönünden 

“Rücuen alacak” davasının söz konusu olacağı dikkate alındığında, alacağın tahsiline 

yönelik takip çalışmaları önem arz etmektedir. 

Teşekkül lehine ipotek tesis edilmek suretiyle borcun 36 ay süreyle yeniden 

yapılandırılmasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi üzerine, 

Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 713 sayılı cevabi 

yazısında; firmadan olan alacağın tahsili ve teminata bağlanması hususuyla ilgili olarak 

01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı Soruşturma Raporunu düzenleyen denetçilerden alınan 
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02.04.2015 tarihli Denetçilik Görüşünde; “Konu ile ilgili raporumuzda TETAŞ Genel 

müdürlüğünün söz konusu şirketten alacağının takip ve tahsili için gerekli hukuki işlem 

ve tedbirlerin alınması istenildiğinden buna ilave yeni bir değerlendirme ve görüşe gerek 

görülmemekle birlikte, imzalanan protokolde Teşekkül alacağı için Banka Teminat 

Mektubu yerine gayrimenkul ipoteği tesisi öngörülmüş olup, bu durumda Teşekkül 

alacağı için yeterli güvence sağlayamayabileceği mütalaa olunmaktadır.” denildiği, 

Başkanlıklarınca da söz konusu Denetçilik Görüşüne iştirak edildiği ifade edilmiştir. 

18.03.2015 tarihli protokol kapsamında ilk üç taksit gecikmeli olarak ödenmiş 

olmasına rağmen 17.06.2015 ve 17.07.2015 tarihli taksitlerin ödenmemesi üzerine 

07.08.2015 tarihinde Ankara 31. İcra Müdürlüğü aracılığıyla; borçlu EREGE Metal 

Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile ipotekli gayrimenkulün sahibi SİDER Demir Çelik 

Pazarlama ve satış AŞ’ye 17.06.2015 tarihli taksitten bakiye alacak 1.211 bin TL, 

17.07.2015 tarihli taksit tutarı 1.225 bin TL, gecikme faizi 72 bin TL ve muaccel hale 

gelen taksit tutarları 29.378 bin TL ve noter masrafları bin TL olmak üzere toplam 

31.887 bin TL’nin 30 gün içinde icra emrinde verilen banka hesabına yatırılması, bu 

süre içinde borcun ödenmemesi veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına 

dair bir karar getirilmemesi halinde, alacaklının taşınmazları üzerindeki ipoteğin paraya 

çevrilmesi talep edilmiştir. 

Aliağa İcra Müdürlüğü’nün 2015/571 Talimat sayılı dosyası kapsamında 

yaptırılan kıymet takdirinde; ipoteğe konu SİDER Demir Çelik Fabrikası, haddehane, 

çelikhane ve diğer tamamlayıcı mütemmim cüzlere toplam 870.958.955 TL değer 

biçilmiştir. İcra sürecinde takdir edilen kıymetin yüksek olmasının, ipoteğin paraya 

çevrilmesi sürecinde alıcı çıkmamasına sebep olabileceği, dolayısıyla satışın 

gerçekleşmemesi riskini taşıdığı yönündeki değerlendirme sonucunda söz konusu 

rapora Aliağa İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/43 E. sayılı dosya üzerinden itiraz 

edilmiştir. 

18.03.2015 tarihinde EREGE Metal AŞ’nin TETAŞ’a olan dava konusu borcunu 

aylık 1.225.000 TL taksitlerle ve 36 ay vade ile ödemesini öngören protokol 

imzalanmasına rağmen Şirket borçlarını ödeyememiş, Genel Müdürlük Makamının 

Olur’ları ile 04.12.2017 tarihinde tekrar bir protokol yapılmış ve bu protokole göre; 
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20.12.2017 tarihinde 10.000.000 TL 

20.01.2018 tarihinde 6.750.000 TL, 

20.02.2018 tarihinde 6.750.000 TL,  

20.03.2018 tarihinde 4.250.000 TL, 

20.04.2018 tarihinde 4.250.000 TL,  

20.05.2018 tarihinde 4.250.000 TL,  

20.06.2018 tarihinde 4.250.000 TL, 

20.07.2018 tarihinde 4.233.899,90 TL 

Olmak üzere toplam 44.733.899,90 TL ödenmesi hususunda anlaşma 

sağlanmıştır. Protokolde, “taksit ödemelerini iki aylık süreyi geçecek şekilde 

yapılmaması halinde protokolün feshedilmesi” hüküm altına alınmıştır. 

Ancak, her zaman olduğu gibi ödemeler aksamış, 20.12.2017 ödenmesi gereken 

tutar, 25.12.2017-01.03.2018 tarihleri arasında ödenmiş, protokol kapsamında taksit 

tutarına gecikme bedeli tahakkuk ettirilmiş, denetim tarihi Mayıs-2018 tarihi itibariyle, 

vadesi 20.01, 20.02, 20.03, 20.04.2018 olan taksitler ödenmemiştir. 

Sonuç itibariyle, konu, kısır döngü halinde, sürekli ödeme taahhüdüne rağmen 

çok cüzi ödeme yapılarak tekrar borcun ödenmeme noktasına gelmektedir.  

İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri EREGE Metal AŞ’nin, İletim Sistemine 

Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslarda öngörülen ek güvence bedellerini vermemesi ve enerji borçlarını zamanında 

ödememesine rağmen TETAŞ’ça söz konusu Şirketle ilgili olarak uyarı dışında herhangi 

bir işlem yapılmaması ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların gereği gibi 

uygulanmaması üzerine; 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 

hazırlanan 01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı Soruşturma Raporuna ait 26.06.2013 tarih, 69 

sayılı Bakan Olur’unun alındığı, Soruşturma Raporunda, mali yönden; TETAŞ Genel 

Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan alacağı ile ilgili olarak ilerleyen dönemde 

borçların yasal takibi neticesinde tahsil edilememesi durumunda oluşacak kurum 
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zararından ilgili dönemde konu ile ilgili görevli ve yetkili olmasına rağmen mevzuat ve 

sözleşmedeki gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanlarının sorumlu olacağının, 

tahsil edilemeyen tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili için 

Teşekkülce gerekli işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması 

durumunda konunun Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u 

çerçevesinde Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinin belirtildiği, 

 -Geçen süre içinde alacakların tahsilinde önemli bir gelişme sağlanamadığı, 

başlatılan icra takibinde takdir edilen kıymetin yüksekliğinin icra takibi çalışmalarını 

geciktireceği hususları da dikkate alınarak, sorumlu görülen personel açısından 

yapılacak işlemlerin zaman aşımına uğramaması için konunun zaman aşımı yönünden 

incelenmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri EREGE Metal AŞ’nin, İletim Sistemine 

Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslarda öngörülen ek güvence bedellerini vermemesi ve enerji borçlarını zamanında 

ödememesine rağmen TETAŞ’ça söz konusu Şirketle ilgili olarak uyarı dışında herhangi 

bir işlem yapılmaması ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların gereği gibi 

uygulanmaması üzerine; 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 

hazırlanan 01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı Soruşturma Raporuna ait 26.06.2013 tarih, 69 

sayılı Bakan Olur’unun alındığı, Soruşturma Raporunda, mali yönden; TETAŞ Genel 

Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan alacağı ile ilgili olarak ilerleyen dönemde 

borçların yasal takibi neticesinde tahsil edilememesi durumunda oluşacak kurum 

zararından ilgili dönemde konu ile ilgili görevli ve yetkili olmasına rağmen mevzuat ve 

sözleşmedeki gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanlarının sorumlu olacağının, 

tahsil edilemeyen tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili için 

Teşekkülce gerekli işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması 

durumunda konunun Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u 

çerçevesinde Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinin belirtildiği, 
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 -Geçen süre içinde alacakların tahsilinde önemli bir gelişme sağlanamadığı, 

başlatılan icra takibinde takdir edilen kıymetin yüksekliğinin icra takibi çalışmalarını 

geciktireceği hususları da dikkate alınarak, sorumlu görülen personel açısından 

yapılacak işlemlerin zaman aşımına uğramaması için konunun zaman aşımı yönünden 

incelenmesi önerilir. 

BULGU 7.1.3: Yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel 

şirketlerden, TETAŞ tarafından elektrik enerjisi alımına yönelik işlemlerle ilgili dava 

süreçleri 

TETAŞ'ın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 04.08.2016 tarih ve 2016/9096 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, lisans sahibi yerli kömür yakıtlı elektrik üretim 

santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alma işlemleri ile ilgili olarak; 

İhale sürecine ilişkin hazırlık aşamasında TETAŞ Genel Müdürlüğünce 13.07.2016 

tarih ve 2712 sayılı yazı ile EPDK dan yerli kömür yakıtlı elektrik üretim lisansı olan özel 

şirketlerin Teşekküllerine bildirilmesinin istendiği, alınan 20.07.2016 tarih ve 36840 sayılı yazı 

ile, çalışmalarda kullanılmak üzere halihazırda kurulu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 

işletilmekte olan ve içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar işletmeye girmesi planlanan yerli 

kömür yakıtlı elektrik üretim tesislerine verilmiş olan lisanslara ilişkin bilgilerin tablo olarak 

gönderildiği (yakıt türü olarak yerli kömürle çalışan 14 şirket),  EPDK nın 10.08.206 tarih ve 

39915 sayılı yazısı ile de, belirtilen işlem kapsamında değerlendirilebilecek elektrik üretim 

tesislerine ilişkin güncel ve düzeltilmiş tablonun  (yakıt türü olarak yerli kömürle çalışan 25 

şirket ve yakıt türü olarak yerli asfaltit olarak belirtilen ve tesis adı Silopi Termik Santrali olarak 

ifade edilen toplam 26 şirket) yeniden gönderildiği, 

Teşekkülün, ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yazdığı 15.08.2016 tarih ve 3614 

sayılı yazısı ile "yerli asfaltitin, yerli kömür yakıt türü olarak kabul edilip-edilmeyeceği 

konusundaki görüşlerin" ivedilikle belirtilmesinin istendiği, alınan cevabi yazıda "kömür ve 

asfaltitin ayrı ayrı tanımlarının yapıldığı, asfaltitin gerçek anlamda bir kömür türü olmadığı, 

Türkiye'de kömür gibi katı yakıt olarak kullanıldığının" belirtilmesi karşısında temin edilecek 

6 milyar kWh tutarındaki 15.08.2016 tarihli yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini 

işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alınmasına yönelik ihalede, Silopi Termik 

Santraline ilişkin teklif zarfının açılmayarak değerlendirilmeğe alınmadığı, yine aynı şekilde 

2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 2017 yılı elektrik enerjisi satın alma 

işleminde de Silopi Termik Santraline ilişkin teklifin belirtilen gerekçelerle değerlendirilmeğe  
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alınmadığı anlaşılmaktadır. 

         Diğer yandan, Silopi Elektrik Üretim A.Ş 03.10.2016 tarih ve 1052 sayılı yazıları ile; 

22.09.2016 tarihinde Silopi Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak 2016/9 sayılı dosya ile Dicle 

Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden seçilen bilirkişiler aracılığı ile 28.09.2016 

tarihinde mahallinde kesif yapıldığını, 03.10.2016 tarihli rapor kapsamında asfaltitin de kömür 

sayılması gerektiğini ifade ederek, tekliflerinin tekrar değerlendirilmeğe alınmasını talep etmiş, 

ancak, aynı gerekçelerle talep Teşekkül'ce uygun görülmemiştir. 

        Silopi Elektrik Üretim A.Ş tarafından, Teşekkül'ün belirtilen  işlemleri  ile ilgili olarak 

işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile, Ankara 7 İdare Mahkemesinin 2016/ 

5309 E ile dava açılmıştır. Mahkemece 18.10.2017 tarihli kararla, davanın kabulune karar 

verilmiş; karara karşı istinaf yoluna gidilmişse de 04.04.2018 tarih ve 2018/97 Esas sayılı 

İstinaf Mahkemesi kararıyla TETAŞ'ın itirazları kesin olarak reddedilmiştir. 

        Yanısıra; 2016/9096 ve 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 2017 yılı 

işlemleri için de, yürütmenin durdurulması ve iptali ile ilgili Ankara 9 İdare Mahkemesinin 

2017/74 E sayılı dosyası ile Teşekkül aleyhine dava açılmış, bu dosya kapsamında Mahkemece 

Ortadoğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Bölüm Başkanlığı'ndan görüş sorulmuş, 

ancak verilen görüşün Teşekkül aleyhine olması sebebiyle davacı şirket lehine yürütmenin 

durdurulması kararı verilmiştir. Karara Teşekkül'ce itiraz edilmiş ancak reddedilmiştir. 

Mahkemece 18.09.2017 tarih ve 2017/74 E sayılı kararla davanın kabulune karar verilmiş, 

karara karşı İstinaf mahkemesinde itiraz edilmişse de Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 

07.02.2018/39 E sayılı kararıyla itiraz reddedilmiş olup, karar TETAŞ aleyhine kesinleşmiştir 

        Silopi Elektrik Üretim A.Ş,  09.05.2018 tarihinde Ankara 18 İdare Mahkemesi 

Başkanlığına 2018/950 dosya numarası ile başvurarak, yukarıda belirtilen kararların 

kesinleşmesi sonucu iptal edilen  hukuka aykırı işlem nedeniyle şirketlerinin uğradığı 

19.893.132,95 TL tutarındaki zararın faizi ile tazmini için tam yargı davası açmış olup, dava 

süreci devam etmektedir. 

Yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden, TETAŞ 

tarafından elektrik enerjisi alımına yönelik işlemlerle ilgili davaların sonuçları ile TETAŞ 

aleyhine açılan Ankara 18 İdare Mahkemesi 2018/950 dosya numaralı davanın, tutar açısından 

önem arzetmesi nedeniyle titizlikle takip edilerek TETAŞ lehine sonuçlandırılması hususunda 

azami gayretin gösterilmesi gerekmektedir. 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 61 

 

Öneri: 

Yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden, TETAŞ 

tarafından elektrik enerjisi alımına yönelik işlemlerle ilgili açılan davaların  TETAŞ aleyhine 

sonuçlanması, ayrıca aynı şirket tarafından Ankara  18 İdare Mahkemesi nezdinde açılan 

tazminat talepli  2018/950 E numaralı davanın da tutar açısından önem arzetmesi nedeniyle  

titizlikle takip edilerek  Teşekkül lehine sonuçlandırılması hususunda azami gayretin 

gösterilmesi önerilir.  

BULGU 7.1.4: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Yurt dışından alacakların tahsil edilememesi 

Yurt dışından alacak tutarı 12.220 bin TL, Arnavutluk’a satılan 83.900.000 kWh’lik 

elektrik enerjisinin bedeli 3.239.725 ABD Dolarının karşılığı olup, mülga TEK Genel 

Müdürlüğü’nden Teşekküle intikal etmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca ETKB’ye yazılan 18.06.2007 tarih ve 1168 sayılı yazıyla, 

Arnavutluk’tan olan alacağın takside bağlanarak tahsil edilmesi yönünde görüş talep edilmiş, 

ETKB’nın talebi üzerine TETAŞ tarafından yazılan yazıda alacağın takside bağlanması 

hususunda uygun görüş verilmiş, 2014 yılı denetim raporunda da; alacağın tahsiline yönelik 

2007 yılında Dışişleri Bakanlığı, ETKB ve TETAŞ arasında yapılan yazışmaların yenilenerek 

nihai işlemin karara bağlanması önerilmiş olmasına karşılık, alacağın tahsili konusunda 2016 

yılının sonuna kadar bir gelişme sağlanamamıştır. 

ETKB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve 724 sayılı 

yazısı ile söz konusu alacağa ilişkin olarak istenen somut bilgi ve belgeler, TETAŞ’ın 

29.04.2016 tarih ve 1807 tarihli yazısı ekinde adı geçen Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. 

TETAŞ’ın Enerji Tabii Bakanlığı’na 23.05.2017 tarih ve E.2241 sayılı yazısında; söz 

konusu alacağın tahsili ile ilgili olarak güncel gelişmelerin Teşekküle bildirilmesi arz olunmuş, 

konu, 23.01.2018 tarih, 302 sayılı yazı ile tekrar Enerji Tabii Bakanlığı’na iletilmiş, TETAŞ’a 

gelen 30.01.2018 tarih, 3596 sayılı cevabi yazıda;  

“Dışişleri Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı (25.01.2018 tarih, 13375064 sayılı) yazısında; 19 

Ocak 2018 tarihinde Tiran Büyükelçiliğimizin Arnavutluk’un ülkemize olan elektrik borcuna 

ilişkin, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Gledian Llatja ile bir 
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görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmede Arnavutluk Tarafının, ilgili birimlerle görüştükten 

sonra Dışişleri Bakanlığı’mızı bilgilendireceğini dile getirdiği aktarılmaktadır. Ayrıca Tiran 

Büyükelçiliğimizin, bu yıl içerisinde yapılması öngörülen Türkiye- Arnavutluk 12. Dönem 

KEK Toplantısında konunun gündeme getirilmesini önerdiği belirtilmiştir. 

 Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Arnavutluk makamlarında başlatılan 

girişimlere halen yanıt beklenmekte”, 

 olduğu belirtilmiştir.  

 Arnavutluk’tan olan 83.900.000 kWh’lık elektrik enerjisinin bedeli 3.239.725 ABD 

Doları tutarındaki alacağın tahsiline yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Arnavutluk’tan olan 83.900.000 kWh’lık elektrik enerjisinin bedeli 3.239.725 ABD Doları 

tutarındaki alacağın tahsiline yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde 

yapılan girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

BULGU 7.2.2: Geri alınamayan Avukatlık vekalet ücreti 

-Ocak/2014 ayında 12 aylık vekâlet ücreti ödenen bir avukat, Ekim/2014 ayında 1. 

Hukuk Müşavirliğine atanmış olmasına karşılık, 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptığı 

Kasım-Aralık/2014 dönemine ait iki aylık fazladan vekâlet ücreti ödenmiştir.  

Vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği 

ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alınan 08.02.2016 tarih ve 2288 sayılı yazıda; KHK’nın 

14 üncü maddesinde yer alan altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış 

olmak şartının %40’lık dilim için öngörülen bir şart olduğu, yeni göreve başlayan avukata ilk 

altı aylık çalışma dönemi için hiçbir surette vekalet ücreti ödenmeyeceğine ilişkin KHK’da 

herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildikten sonra, “Hukuk Müşavirliğiniz Yönetmeliğinin 

24 üncü maddesinde bu konuda kısıtlayıcı bir hüküm bulunması nedeniyle, ilk altı aylık dönem 

için hem %55 hem de %40’lık kısımdan ödeme yapılamayacağı, bundan sonraki süreçte vekâlet 

ücreti hesabında para bulunması halinde yıl içinde tahsil edilen vekâlet ücretlerinden limit 

dahilinde ödeme yapılabileceği, vekâlet ücretinin aylık ödenen bir tutar olmadığı” ifade 

edilmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle Kasım-Aralık/2014 aylarına ait fazladan ödenen vekalet ücreti 

ile ilgili olarak; dönemin I. Hukuk Müşavirine 18.05.2018 tarih, E.1746 sayılı yazı yazılarak 
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söz konusu fazla ödemenin Teşekküle iadesi istenmiş olup dönemin I.Hukuk Müşavirine 

yapılan fazladan ödemenin tahsili gerekmektedir. 

Öneri: 

 Dönemin I.Hukuk Müşavirine, yapılan fazladan ödemenin, tahsili için konunun takibi önerilir. 

BULGU 7.2.3: Teşekkül Ana statüsü çerçevesinde belirlenen birimlere ilişkin asli 

personel atamalarının yapılmaması 

Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıkları ile müstakil müdürlüklerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını kapsayan "TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Yönetmeliği" Yönetim Kurulunun 04.06.2015 tarih ve 16-37 sayılı kararı kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlük Makamının 15.09.2017 tarih ve 320 sayılı oluru ve Yönetim Kurulu'nun 

18.01.2018 tarih ve 1-11 sayılı icazet kararı ile Genel Müdürlük Organigram yapısı, Genel 

Müdürlük Birimleri Görev -Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği  çerçevesinde  Genel Müdüre 

bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Koordinatörlüğü, Bilgi 

Güvenliği ve Özel Kalem Müdürlüğü olarak; Genel Müdür Yardımcılarına bağlı Enerji Alış, 

Enerji Satış ve Pazarlama, Elektrik Piyasası İşlemleri, Stratejik Yönetim ve Dış İlişkiler, Mali 

İşler ve Finans Yönetimi ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı olarak revize edilmiştir. 

        Ancak, Nisan 2018 tarihi itibariyle Teşekkül'de Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 

Enerji Alış Daire Başkanlığı, Stratejik Yönetim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevleri 

"vekaleten", Hukuk Müşavirliği, Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı, İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı, Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlğı, Yönetim Kurulu 

Büro Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü görevleri de  "görevlendirme" şeklinde 

yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

      Ana Statü çerçevesindeki birimlere ilişkin asli ve sürekli işlemlerinin uzun süre vekalet 

ve/veya görevlendirme şeklinde sürdürülmesi, Teşekkül faaliyetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde sürdürülmesini negatif etkilemesi yanında, personel başarı ve motivasyonunu da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Belirtilen işlemlerin bir an önce sonuçlandırılması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

          Teşekkül Ana Satüsü çerçevesinde belirlenen birimlere ilişkin asli personel atamalarının 

geciktirilmeden yapılması önerilir 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 64 

 

BULGU 7.2.4: Dengeleme güç piyasası kapsamında Yük Alım ve Yük Atım 

tutarlarının düşürülememesi 

YAL ve YAT tutarları; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 

“Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Yerine Getirilmeyen Yük Alma Talimatlarına İlişkin 

İlgili Katılımcıya Yansıtılacak Tutarın Hesaplanması” başlıklı 102/A maddesinde; 

“(1) Dengeleme güç piyasası kapsamında sistemde enerji açığı olduğu her bir uzlaştırma 

dönemi için, kabul edilen ve yerine getirilmiş teklif miktarı doğrultusundaki sistem marjinal 

fiyatı olan YGSMF belirlenir.  

(2) YGSMF ile dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar dikkate 

alınarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyatı arasında fark oluşması halinde, bu fark ile yük alma 

yönünde yerine getirilen talimat miktarının çarpılması neticesinde, yerine getirilmeyen yük 

alma talimatlarına ilişkin maliyet hesaplanır.   

(3) Her bir piyasa katılımcısının, her bir uzlaştırma dönemi için, dengeleme güç piyasası 

kapsamında yerine getirmediği yük alma talimat miktarının, ilgili uzlaştırma döneminde toplam 

yerine getirilmeyen yük alma talimat miktarına oranı bulunur. 

(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hesaplanan maliyet, üçüncü fıkra 

kapsamında belirlenen oran doğrultusunda,  Yerine Getirilmeyen Yük Alma Talimat Tutarı 

olarak ilgili katılımcılara yansıtılır.”  

hükmü ile dengeleme güç piyasası kapsamında yerine getirilmeyen yük alma 

talimatlarına ilişkin ilgili katılımcıya yansıtılacak tutarın hesaplanması tanımlanmıştır.  

Aynı yönetmeliği 105/A maddesinde de; 

“(1) Dengeleme güç piyasası kapsamında sistemde enerji fazlası olduğu her bir 

uzlaştırma dönemi için, kabul edilen ve yerine getirilmiş teklif miktarı doğrultusundaki sistem 

marjinal fiyatı olan YGSMF belirlenir. 

(2) YGSMF ile dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar dikkate 

alınarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyatı arasında fark oluşması halinde, bu fark ile yük atma 

yönünde yerine getirilen talimat miktarının çarpılması neticesinde, yerine getirilmeyen yük 

atma talimatlarına ilişkin maliyet hesaplanır.   

(3) Her bir piyasa katılımcısının, her bir uzlaştırma dönemi için, dengeleme güç piyasası 

kapsamında yerine getirmediği yük atma talimat miktarının, ilgili uzlaştırma döneminde toplam 

yerine getirilmeyen yük atma talimat miktarına oranı bulunur. 

(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hesaplanan maliyet, üçüncü fıkra 

kapsamında belirlenen oran doğrultusunda,  Yerine Getirilmeyen Yük Atma Talimat Tutarı 

olarak ilgili katılımcılara yansıtılır.”  

hükmü ile dengeleme güç piyasası kapsamında yerine getirilmeyen yük atma 

talimatlarına ilişkin ilgili katılımcıya yansıtılacak tutarın hesaplanması tanımlanmıştır. 
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Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 nci maddesinde ise; 

(1) “Dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından ilgili piyasa 

katılımcılarına gönderilen talimatlara ilişkin olarak, her saatin bitimini takip eden dört saat 

içerisinde taraflar arasında mutabakat sağlanır. 

(2) Talimat mutabakatları için, PYS üzerinden yapılan talimat bildirimlerinde PYS 

kayıtları esas alınır. İlgili talimat bildiriminin, bu Yönetmeliğin 77 nci maddesi hükümleri 

doğrultusunda diğer iletişim kanalları da kullanılarak yapılmış olması durumunda kullanılan 

iletişim kanallarına ilişkin kayıtlara da başvurulur. Sistem İşletmecisi ile ilgili piyasa katılımcısı 

arasında uyuşmazlık çıkması durumunda MYTM’deki ses kayıt sisteminde bulunan ses 

kayıtları geçerlidir. 

(3) Mutabakat süresinin sona ermesi sonrasında talimatlara ve ilgili saat için Dengeleme 

Güç Piyasası kapsamında belirlenen Sistem Marjinal Fiyatına ilişkin herhangi bir değişiklik 

yapılamaz.”  

hükmü ile Dengeleme Güç Piyasası kapsamında verilen talimatların ilgili dengeleme 

birimince kısmen veya tümüyle yerine getirilmemesi durumunda Sistem Marjinal Fiyatının 

(SMF)  doğru hesaplanabilmesi için yerine getirilmeyen talimat miktarının ve nedeninin her 

saatin bitimini takip eden dört saat içerisinde piyasa yönetim sistemi (PYS) sistemine girilmesi 

gerekmektedir. 

Dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından ilgili piyasa 

katılımcılarına gönderilen talimatların dört saat içerisinde yerine getirilmeyen talimat miktar ve 

nedeninin girilmemesi durumunda ilgili fatura döneminin tüm uzlaştırma dönemlerinde kabul 

edilen ancak yerine getirilmeyen yük alma teklifleri ile yerine getirilmeyen yük atma 

tekliflerine ilişkin olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 102/A ile 

105/A maddesi uyarınca hesaplanacak YGYALT tutarı ile YGYATT borç tutarı ilgili piyasa 

katılımcısına yansıtılmaktadır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci maddesinde 

belirtilen ancak dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından verilen 

talimatların dört saat içerisinde yerine getirilmeyen talimat miktarının PYS sistemine 

girilmemesi sonucu 2012 yılında toplam 3.469.073 TL iken 2015 yılında 158.327 TL, 2016 

yılında 58.619 TL ve 2017 yılında ise 19.641 TL yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç 

tutarları TETAŞ’a yansıtılmıştır.  

2014 yılı denetim raporunda dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük alma 

ve yük atma talimat miktar ve nedenlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma 

Yönetmeliğinin 78 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa Yönetim Sistemine 

girilmesi hususunda 14.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan yerine getirilmeyen 

talimatlara ilişkin model entegrasyon yazılımı ve web tabanlı model yazılımında gerekli 

iyileştirmelerin yapılması önerilmiş öneri doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda yerine 

getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı 2017 yılında 19.641 TL’ye düşürülmüştür. 
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 Santral Bazında Yerine Getirilmeyen YAL ve YAT Tutarları Tablosu 

Santral adı 
2015 

TL 

2016              

TL 

2017 

TL 

ADAPAZARI DGKÇ SANTRALI 10 0 92 

ANKARA DGKÇ SANTRALI 1.918 31.193 824 

BİRECİK HES 20.286 8.461 0 

Çayırhan TES 75.058 0 0 

ESENYURT DGKÇ SANTRALI   0 1 

GEBZE DGKÇ SANTRALI 44 9.379 0 

İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI 19.298 604 2.729 

İZMİR DGKÇ SANTRALI 41.457 4.023 14.768 

OVA ELEKTRİK   9.808 51 

TRAKYA DG SANTRALI 239 615 764 

UNI-MAR DGKÇ SANTRALI 16 3.3 1 

YAMULA HES   2.325 410 

Genel toplam 158.327 58.619 19.641 

 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

yerine getirilmeyen talimatlara ilişkin model entegrasyon yazılımı ve web tabanlı model 

yazılımına ilişkin işin 17.11.2014 tarihinde kabulünün yapılmasından sonra yerine getirilmeyen 

YAL ve YAT borç tutarında 2015 ve 2016 yıllarına göre sırası ile % 86 - % 65 oranlarında 

azalma olmuştur. 

Dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük alma ve yük atma talimat miktar 

ve nedenlerinin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci 

maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa Yönetim Sistemine girilmesi Teşekkül için mali 

yönden önem arz ettiğinden yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı 2017 yılında 2012 

yılına göre % 99,4 oranında düşürülmüş olup, bu çalışmaların devam etmesinde azami gayretin 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük alma ve yük atma talimat 

miktar ve nedenlerinin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 

inci maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa Yönetim Sistemine girilmesi Teşekkül 

için mali yönden önem arz ettiğinden yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı 2017 

yılında 2012 yılına göre % 99,4 oranında düşürülmüş olup bu çalışmaların devam 

etmesinde azami gayretin gösterilmesi önerilir. 

BULGU 7.2.5: Teşekkülün iştiraki AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ  ile ilgili borç-

alacak işlemlerinin sonuçlandırılamaması 

TETAŞ’ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. İştirak statüsündeki AKTAŞ Elektrik 

Ticaret AŞ’nin tamamı ödenmiş 1 milyon TL tutarındaki sermayesinin %15’i oranında 150 bin 

TL’si TETAŞ’a ait olup, Şirket sermayesinde başkaca kamu payı bulunmamaktadır. 
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İstanbul’da, Anadolu Yakasında elektrik dağıtımı yapmak üzere 1975 yılında kurulan 

ve sermayesinin %15’i halka açık olan Şirket, faaliyette bulunduğu elektrik dağıtımına, 2002 

yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca el konulmasından sonra herhangi bir faaliyet 

göstermemiştir. 

Teşekkül, Şirket’in Yönetim Kurulunda 1, Denetim Kurulunda 1 olmak üzere toplam 2 

üye tarafından temsil edilmektedir. TETAŞ bünyesinde AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile ilgili 

yeterli bilgi ve belgenin olmadığı, mali tablolarla ilgili bilgilerin zamanında temin edilemediği, 

2013 yılı Olağan Genel Kurulundan sonra denetim tarihine (Mayıs 2018) kadar Genel Kurulun 

yapılmadığı, şirketin tasfiyesinin devam etmekte olan davalar nedeniyle geciktiği tespit 

edilmiştir. 

2016 yılı denetim raporunda, “Teşekkülün iştiraki Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş ile olan 

sermaye,alacak ve borç ilişkilerinin yakından takip edilmesi” önerilmiş olup, öneriye verilen 

cevapta; “Şirketle Teşekkül arasında devam eden 2 adet dava bulunmaktadır. Ankara 7. Tic. 

Mah. (Anakara 4. Tic. Mahkemesinin 2015/894 (1999/522) Esasında kayıtlı dava temyiz 

incelemesinde, 4. Tic. Mahkemesinin 2007/63 Esas kayıtlı dava karar düzeltme aşamasında 

olup kararlar beklenmektedir. Mezkur Şirketle Teşekkülümüz arasındaki alacak borç ilişkisi 

yukarıda belirtilen davalara konu uyuşmazlıkla sınırlıdır. Bahse konu kararlar da, Mahkeme 

ve Yargıtay nezdinde titizlikle takip edilmektedir.”  Şeklinde ifade edilmiştir. 

Davalar, Davalı Şirketin 1998-2002 dönemi mahsuplaşmasından doğan 1.680.498.258 

YTL’lik alacak davası ile şirketin 1994 Mart-Aralık dönemi faturalarından eksik ödenen 

bedelllerin anapara, gecikme zammı, gecikme zammına uygulanan KDV, tecil faizi ve tecil 

faize uygulanan KDV’ye ilişkin olan toplam 15.629.976 TL tutarlı davalardır. 

Ankara 30. İcra Müdürlüğünün 2013/6684 Esas sayılı dosyasına şirketten alacağına 

istinaden 04.06.2018 tarihinde 17.774.917 TL Teşekkülün hesabına aktarılmıştır. 

Teşekkülün iştiraki AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile olan sermaye, alacak ve borç 

ilişkileri ile ilgili bu davalarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili süreçlerin titizlikle takip 

edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Teşekkülün iştiraki AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile olan sermaye, alacak ve borç 

ilişkileri ile ilgili bu davalarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili süreçlerin 

titizlikle takip edilmesi önerilir. 
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BULGU 7.2.6: Teşekkül işçilerinin yıllık izinlerinin fiilen izin olarak  

kullandırılmaması 

       Teşekkül işçilerinin yıllık izinlerinin kullandırılmaması sonucu  birikmiş izinlerin 746 güne 

ulaştığı anlaşılmaktadır 

İşçi statüsünde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 

sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu, 5510 sayılı Kanun, bu kanunların ek ve 

değişiklikleri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

399 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, genel idare 

esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin, yalnızca kadro karşılığı 

çalıştırılan memurlar ve sözleşmeli personel eliyle gördürülmesi hükmü yer almaktadır.  

Teşekkül kadrosunda, 11 daimi işçi bulunmakta olup, 9'u TETAŞ’ta, 2 adedi de Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda görev yapmaktadır. 

Cari yılda memur ve sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları, 4688 sayılı Kamu 

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28-32 nci maddelerine dayanılarak 

2016 yılında cari yıla ilişkin personel giderleri geçen yıla göre %11 oranında  Kamu İşveren 

Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında  akdedilen Kamu Görevlilerinin 

Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 01.01.2016-31.12.2017 

Dönemini Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’sinde belirlenen ilkeler çerçevesinde 

yürütülmüştür.  

İşçi personelin mali ve sosyal hakları, KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenler 

Sendikası) ile TES-İŞ (Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasında imzalanan 

01.03.2017-28.02.2019 dönemini kapsayan 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde belirlenen 

ilkeler çerçevesinde yürütülmüştür. Sözleşmeye göre; ilk yıl altı aylık dönemde %7,5, ikinci 

altı aylık dönemde %5, ikinci yılın ilk altı aylık döneminde %3,5 ve ikinci altı aylık döneminde 

de %3,5 oranında ücret zammı uygulanması kararlaştırılmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunun 59’uncu maddesi kapsamında işçi personele kullanılmayan 

izinler karşılığında ödeme yapılmaktadır. Halen çalışmakta olan ve izin kullanmayan 11 işçinin 

kullanmadığı izinler toplamı 2017 yılsonu itibariyle 110'u 2014 yılı ve öncesinden kalan, 202'si 

2015 yılından kalan, 276'sı 2016 yılından kalan ve 158'i de 2017 yılından kalan olmak üzere 

toplam 746 olarak belirlenmektedir. 

Anayasa’nın 50’nci maddesinde “... Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli, hafta tatili 
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ve ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” denilmek suretiyle, yıllık ücretli 

izin hakkını anayasal güvenceye alınmış ve bu hakkın kanunla düzenleneceğini belirtmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin hakkından 

vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesindeki yıllık ücretli izin uygulanması, 60 ıncı maddedeki 

izinlere ilişkin düzenlemeler ve 103 üncü maddede zikredilen yıllık ücretli izin hükümlerine 

aykırılık durumunda uygulanması gereken cezalar dikkate alınarak yıllık ücretli izinlerin 

işçilere bu kanun hükümleri çerçevesinde aksatılmadan kullandırılması gerekmektedir. 

Teşekkül işçilerinin yıllık izinlerini fiilen izin olarak kullanmamaları sonucu iş sağlığı 

ve iş güvenliği yönünden olumsuz durumlarla karşılaşılmaması ve cezai yaptırımlara meydan 

verilmemesi için, yıllık izinlerin 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olarak kullandırılması için 

gerekli çalışmaların sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Öneri: 

Teşekkül işçilerinin yıllık izinlerini fiilen izin olarak kullanmamaları sonucu iş sağlığı 

ve iş güvenliği yönünden olumsuz durumlarla karşılaşılmaması ve cezai yaptırımlara meydan 

verilmemesi için, yıllık izinlerin 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun olarak kullandırılması için 

gerekli çalışmaların sonuçlandırılması önerilir 

8. SONUÇ 

 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin 2017 yılı bilançosu ve  14.880.675,44 

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1: TETAŞ’ın 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları  

Ek 1.2: TETAŞ’ın 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3: TETAŞ’ın 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu  

Ek 2: Diğer Tablolar 

Ek 2.1: Teşkilat Tablosu 
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                                 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 31.12.2017 tarihli bilançosu                            Ek 1.1.1 

Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     

  A-Hazır değerler   33.169.990,66  372.981.453,58 

     1-Kasa 1.526,05   3.271,67  

     2-Alınan çekler       
     3-Bankalar 33.168.464,61   372.978.181,91  

     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)       

     5-Diğer hazır değerler       

  B-Menkul kıymetler       

     1-Hisse senetleri     

     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları     

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

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-

) 
    

  C-Ticari alacaklar   2.900.936.675,20  2.443.657.220,03 

     1-Alıcılar 2.882.744.527,10   2.417.167.857,40  

     2-Alacak senetleri       

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)       
     4-Kazanılmamış finans.kiralama faiz gelirl. (-)      

     5-Verilen depozito ve teminatlar 18.192.148,10   26.489.362,63  

     6-Diğer ticari alacaklar        
     7-Şüpheli ticari alacaklar  241.075.848,75   231.022.744,72  

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (241.075.848,75)   (231.022.744,72)  

  D-Diğer alacaklar   1.336.228,66  8.302.551,17 

     1-Ortaklardan alacaklar       
     2-İştiraklerden alacaklar       

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar       

     4-Personelden alacaklar 3.452,42   6.624,83  
     5-Diğer çeşitli alacaklar 1.332.776,24   8.295.926,34  

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)       

     7-Şüpheli diğer alacaklar  990.461,08   990.461,08  
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (990.461,08)   (990.461,08)  

  E-Stoklar   292.590.624,33  164.586.884,16 

     1-İlk madde ve malzeme     
     2-Yarı mamuller     

     3-Mamuller     

     4-Ticari mallar     

     5-Diğer stoklar     

     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)       

     2-Verilen sipariş avansları 292.590.624,33  164.586.884,16   

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti      

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti       

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme 

hesabı 
      

     3-Taşeronlara verilen avanslar       

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   85.862.229,04  52.131.631,34 

     1-Gelecek aylara ait giderler 532.288,83   579.949,36  

     2-Gelir tahakkukları 85.329.940,21   51.551.681,98  

  H-Diğer dönen varlıklar   179.884.436,49  124.551.646,44 

     1-Devreden KDV 89.892.610,20   117.932.390,13  

     2-İndirilecek KDV       

     3-Diğer KDV       
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 89.991.826,29   6.619.256,31  

     5-İş avansları       

     6-Personel avansları       
     7 Sayım ve tesellüm noksanları       

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar       

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)       

     Dönen varlıklar toplamı   3.493.780.184,38  3.166.211.386,72 
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                Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ)     31.12.2017 tarihli bilançosu                                              Ek: .1.1.2 

  
Aktif (Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       

   A-Ticari alacaklar         

     1-Alıcılar         
     2-Alacak senetleri         

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)         

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         

     5-Verilen depozito ve teminatlar         

      3-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   150.000,00  150.000,00 

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

(-) 

      

      3-İştirakler 150.000,00   150.000,00  

      4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)     

      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı 

(-) 

    

      6-Bağlı ortaklıklar     

      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     

      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü 

karşılığı (-) 

      

   D-Maddi duran varlıklar   955.495,14  1.043.048,41 

      1-Arazi ve arsalar       
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri       

      3-Binalar       

      4-Tesis, makine ve cihazlar       

      5-Taşıtlar 90.498,76   90.498,76  

      6-Demirbaşlar 3.824.510,13   4.357.271,36  

      7-Diğer maddi duran varlıklar        

      8-Birikmiş amortismanlar (-) (2.959.513,75)   (3.404.721,71)  

      9-Yapılmakta olan işler       

      10-Verilen avanslar       

   E-Maddi olmayan duran varlıklar   692.976,71  421.176,10 

      1-Haklar 8.010.548,22   8.060.348,22  
      2-Şerefiye       

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri       

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri       

      5-Özel maliyetler 708.870,76   782.120,76  

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar       

      7-Birikmiş amortismanlar (-) (8.026.442,27)   (8.421.292,88)  

      8-Verilen avansları       

    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar        

      1-Arama giderleri       
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri       

      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar       

      4-Birikmiş tükenme payları (-)       

      5-Verilen avanslar         

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları         

     1-Gelecek yıllara ait giderler       
     2-Gelir tahakkukları       

   H-Diğer duran varlıklar   444,38   

     1-Elden Çıkarılacak Stok Ve Maddi Duran Varlıklar 352.230,94     
     2-Birikmiş Amortismanlar (351.786,56)     

      Duran varlıklar toplamı   1.798.916,23  1.614.224,51 

      Aktif (varlıklar) toplamı   3.495.579.100,61  3.167.825.611,23 
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           Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 31.12.2017 tarihli bilançosu                                 Ek: 1.1.3                                                              

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :         

  A-Mali borçlar          

      1-Banka kredileri         

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 

maliyetleri (-)         

      4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksit. 

ve faizleri 
  

  
  

  

      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    1.830.345.323,17  1.854.003.582,78 

     1-Satıcılar 1.830.298.640,12   1.853.931.648,39  

     2-Borç senetleri       

     3-Borç senetleri reeskontu (-)       

     4-Alınan depozito ve teminatlar 46.683,05   71.934,39  

     5-Diğer ticari borçlar       

   C-Diğer borçlar   64.147.214,38  66.989.933,67 

     1-Ortaklara borçlar       

     2-İştiraklere borçlar       

     3-Bağlı ortaklıklara borçlar       

     4-Personele borçlar 1.267,07   1.766,44  

     5-Diğer çeşitli borçlar 64.145.947,31   66.988.167,23  

     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)       

   D-Alınan avanslar   2.972.693,83  - 

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri       

     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş 

bedelleri   
  

 
 

     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme 

hesabı   
  

 
 

   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler   38.616.270,04  54.462.434,73 

    1-Ödenecek vergi ve fonlar 37.168.449,78   53.464.072,73  

    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 33.347,22   36.367,25  

    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitl. vergi ve 

diğer yük.       

    4-Diğer yükümlülükler 1.414.473,04   961.994,75  

   F-Borç ve gider karşılıkları   5.980.068,79  46.987.346,98 

       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yüküml. 

karşılıkları   
  

 
 

       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğ. 

yükümlü. (-) 
      

       3-Kıdem tazminatı karşılıkları         

       4-Maliyet giderleri karşılığı 39.495,90   45.101,85  

       5-Diğer borç ve gider karşılıkları 5.940.572,89   46.942.245,13  

   G-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   876.531.965,81  469.826.854,20 

     1-Gelecek aylara ait gelirler       

     2-Gider tahakkukları 876.531.965,81   469.826.854,20  

   H-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar       

     1-Hesaplanan KDV       

     2-Diğer KDV       

     3 Sayım ve tesellüm fazlaları       

     8-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar       

      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   2.818.593.536,02  2.492.270.152,36 
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 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 31.12.2017 tarihli bilançosu                           Ek: 1.1.4                                                                                        

Ek: 1.1.4  

  Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 31.12.2016 tarihli bilançosu                         (Ek: 9/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem TL Cari dönem TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :         

  A-Mali borçlar          

      1-Banka kredileri         

      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    16.559.015,82  152.640,71 

     1-Satıcılar       

     2-Borç senetleri       

     3-Borç senetleri reeskontu (-)       

     4-Alınan depozito ve teminatlar 16.559.015,82   152.640,71  

     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   4.380.554,88   4.476.148,83 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları       

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  4.380.554,88   4.476.148,83  

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 

        

     1-Gelecek yıllara ait gelirler       

     2-Gider tahakkukları         

     3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

       1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin 

edilecek KDV 
        

       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

       Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı   20.939.570,70  4.628.789,54 

       Yabancı kaynaklar toplamı   2.809.582.689,

43 

 2.496.898.941,90 

III-Öz kaynaklar      

   A-Ödenmiş sermaye   111.596.370,33  111.596.370,33 

       1-Sermaye 179.000.000,00   179.000.000,00  

       2-Ödenmemiş sermaye (-) (67.403.629,67
) 

  (67.403.629,67)  

       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları       

       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları 
(-) 

      

   B-Sermaye yedekleri       

       1-Hisse senedi ihraç primleri       

       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları       

       5-Diğer sermaye yedekleri       

   C-Kâr yedekleri   494.510.223,07  513.518.047,63 

       1-Yasal yedekler 494.510.223,07   513.518.047,63  

       2-Statü yedekleri       

       3-Olağanüstü yedekler       

       4-Diğer kar yedekleri       

       5-Özel fonlar       

   D-Geçmiş yıllar kârları   418.930.782,98  418.930.782,98 

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)   559.069.628,05

  

 387.999.207,05 

   F-Dönem net kârı (zararı)      

        1-Teşebbüsün net karı ( zararı)   190.078.245,56  14.880.675,44 

        1-Azınlık payları net karı (zararı)       

       Öz kaynaklar toplamı   656.045.993,89  670.926.669,33 

 IV-Azınlık payları        

       Pasif (kaynaklar) toplamı   3.495.579.100,

61 

 3.167.825.611,23 
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BİLANÇO DİPNOTLARI                                                                       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 ; 

 

 
b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi ……………..      

3- Aktif  değerlerin  toplam  sigorta  tutarı            1.342.383,67                            TL   

4- Alacaklar   için   alınmış  ipotek   ve   diğer   teminatların   toplam   tutarı 
 

5- Yabancı  kaynaklar  için  verilmiş  ipotek  ve  diğer  teminatların  toplam   tutarı 
 

6- Pasifte  yer  almayan  taahhütlerin  toplam  tutarı……………..       
  

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları;     
 

 

Döviz 

Cinsi Miktarı Kur Toplam Tutar TL   

 
 USD                -          3,7719        

 
            

 
8- Yurt dışından Alacaklar (avanslar dahil)     

 

 

Döviz 

Cinsi Miktarı Kur Toplam Tutar TL   

 
 USD *      3.239.725,00    3,7719  12.219.918,73   

 
*Arnavutluk'a verilen  enerji bedeli olup TL takip edilmektedir. 

 

 
            

 
9- Yurt dışına Borçlar (avanslar dahil)     

 

  

Döviz 

Cinsi Miktarı Kuru Toplam Tutar TL 
 

  USD* 0,00        3,7719     -      
 

 

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 
 

11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 
 

12- Tedavüldeki tahvillerin hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 
 

13- Sermayeyi  temsil  eden  hisse  senetlerinin  dökümü :   
 

14- Cari  dönemde  ihraç  edilmiş  hisse  senedi  tutarı……………… 
  

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

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı  ortaklıklarının 
 

              
 

 
Adı   Pay Oranı Toplam Sermayesi   

Son Dönem 

kar/zarar 
 

        TL TL  (2017) 
 

  

Aktaş 

Elek.A.Ş. 15% 1.000.000 
  

              
 

     Ek 1.1.6   
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17- Stok değerleme yöntemi :       

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

 
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ……………………………………………… 

 
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) 

      veya azalış (-) tutarı    ……………………………………-TL   

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri; 
  

   a) Satın  alınan,  imal  veya  inşa  edilen  maddi  duran  varlıkların  maliyeti 

  534.549,64 TL 'dir. 
    

 
b) Elden  çıkarılan  veya  hurdaya  ayrılan  maddi  duran  varlıkların  maliyeti 

   1.788,41 TL 'dır.   
   

  d) Cari dönemde ortaya çıkan enf fark artışları …..……..   

 
     Varlık maliyetlerinde  (+)     

 
     Birikmiş amortismanlarda (-)             

19- Ana Kuruluş, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları , 

20- Cari dönemdeki ortalama  personel sayısı 46 memur, 144 sözleşmeli 11 işçi 

 
olmak üzere toplam 201 kişidir. 

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

22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile 

 
her  türlü şarta bağlı  kazaçlara ilişkin bilgi (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem  

 
sonucunu etkileyebilecek hukiki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

23- İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

 
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar, …….. ………   

25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 

 
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 

 
bunları çıkaran ortaklıklar …………………………              

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

27- Kısa ve uzun  vadeli  kredilerle  ilgili  olarak  alınan  kredilerin  ve  çıkarılmış  menkul 

 
kıymetlerin ( katılma  intifa  senedi  dahil )  kredi ve  menku  kıymet  türleri i tibariyle  

 
tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları …...….. 

28- Ortaklıklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval,  

 
ciro gibi yükümlülüklerin tutarı ………………………………..   

29- Mali  tabloları  önemli  ölçüde  etkileyen  yada mali tabloların  açık, yorumlanabilir ve 

 
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar. 

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 28/03/2018 
 

  

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 76 

 

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ)  2017 Yılı Gelir Tablosu                                        Ek 1.2.1 

 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A-Brüt satışlar 16.946.565.621,88   19.182.781.831,85   

B-Satış indirimleri (-) 54.232.662,85   9.856.455,49   

C-Net satışlar 16.892.332.959,03   19.172.925.376,36   

D-Satışların maliyeti (-) 17.009.404.218,13   19.041.472.547,49   

Brüt satış kârı veya zararı   (117.071.259,10)   131.452.828,87 

E-Faaliyet giderleri (-) 77.780.485,62   106.738.149,40   

Faaliyet kârı veya zararı   (194.851.744,72)   24.714.679,47 

F-Diğer faaliyetlerden olağan 

    gelir ve kârlar 
4.256.442.569,93   4.166.898.322,12   

G-Diğer faaliyetlerden olağan 

    gider ve zararlar (-) 
4.123.857.753,90   4.066.689.597,16   

H-Finansman giderleri (-)   -  17.535,84    

Olağan kâr veya zarar   (62.266.928,69)   124.905.868,59 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 259.552.434,04   7.964.643,24   

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 7.207.259,79   117.989.836,39   

Dönem kârı veya zararı   190.078.245,56   14.880.675,44 

K-Dönem kârı vergi ve diğer         

yasal yükümlülük karşılıkları (-)         

Dönem net kârı veya zararı   190.078.245,56   14.880.675,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 77 

 

 

                   GELİR TABLOSU DİPNOTLARI                                                                    Ek 1. 

 

 

Gelir tablosunda Dipnotları                                                                                                   Ek:1.2.2 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri itfa ve tükenme payları             841.846,97 TL 

     a) Amortisman giderleri,       446.996,36 TL 

         aa) Normal amortisman giderleri , 446.996,36 TL 

        ab)  

Yeniden değerlemeden doğan amortisman 

giderleri   0,00 TL 

     b) İtfa ve tükenme payları, 394.850,61 TL 

     c) İhtiyaç fazlası satış     321.619,63 TL 

2- Dönemin karşılık giderleri , 36.518,50 TL 

3- Dönemin tüm finansman giderleri, 17.535,84 TL 

    a)  Üretim maliyetine verilenler, 0,00 TL 

    b)  Sabit varlıkların maliyetine verilenler, 0,00 TL 

    c)   Doğrudan gider yazılanlar 17.535,84 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.) 

5- Ana  kuruluş , ana ortaklık,  müessese,  bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar  içindeki payları % 20'yi 

aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  

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.) 

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, 469.513,90 TL 

 

 
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde 

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-). 
 

9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren 

ilk çıkar , hareketli ortalama maliyet v.s.gibi), Ağırlıklı ortalama maliyet. 
 

 

10- Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. 
 

11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda,döküntü   gibi  maddelerin satışları ile 

hizmet satışlarının % 20'sini aşması halinde bu madde  ve hizmetlere  ilişkin  tutarları  

 

 
12- Önceki  döneme ilişkin  gelir ve  karları ile önceki döneme  ait  gider  ve zararların   tutarlarını  ve kaynaklarını  

gösteren  açıklayıcı  not ;  önceki dönem gelir ve karları  ile  önceki  dönem  gider  ve zararları farkı 117.099.406,84 

TL olup, bu tutar geçmiş  dönemlere  ait  memur ve sözleşmeli personel sosyal harcamaları ile tarife revizyonu 

sebebiyle aleyhe oluşan geçmiş yıl enerji alım fiyat farklarından ve önceki dönem yurt dışından alınan enerjiye ait 

ödemenin 2017 yılı içinde yapılmış olmasından kaynaklanmıştır. 

 
 
 
 

 
 

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına  kar ve  kar  payı oranları 

……………………TL. 
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         : NAKİT AKIŞ TABLOSU                                                                                                                                                    Ek 1.3 

 Önceki Dönem Cari Dönem 

 31/12/2016 31/12/2017 

A.  İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI             

1.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 24.946.197 27.405.794 

   a)   Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+) 20.191.488 22.815.032 

   b)  Fiyat Eşitleme Mekanizmasından sağlanan nakit girişleri (+) 4.754.709 4.590.762 

   c)  Diğer gelirlerden sağlanan nakit girişleri (+)     

2 Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları** (-) 24.733.418 26.863.903 

   a)   Satılan Mal ve Hızmet Maliyetleri ve Stok değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları(+) 19.978.709 22.273.141 

   b)  Fiyat Eşitleme Mekanizmasına İlişkin Nakit Çıkışlar (+) 4.754.709 4.590.762 

   c)   Diğer Giderlere İlişkin Nakit Çıkışlar (+)     

Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı (1-2) 212.779 541.891 

3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri + 38.285 219.712 

4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) 48.466 165.643 

5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)     

6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki     

Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-)     

   a)      Varlık Artışları (-)     

   b)      Varlık Azalışları (+)     

   c)      Yabancı Kaynak Artışları (+)     

   d)      Yabancı Kaynak Azalışları (-)     

7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) 377.451 291.471 

   a)      Geçici Vergiler (+) 80.353   

   b)      KDV (+) 31.833 500 

   c)      BTV (+) 2.134 2.256 

   d)      Enerji Fonu (+) 202.248 222.078 

   e)     TRT (+) 5.417 4.481 

   f)      Diğer (+) (SGK+GV+DV) 55.467 62.155 

B.  YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI     

1.Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)     

   a)        Mali Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+)     

   b)        Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+)     

   c)       Diğer Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+)     

   d)       Mali Duran Varlıklarla İlgili Alınan Temettülerden Sağlanan Nakit Girişleri (+)     

   e)       Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri(+)     

   f)        Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Tahsilatlardan Sağlanan Nakit Girişler (+)     

   g)      Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)     

2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 0 0 

   a)       Mali Duran Varlık Alışları (+)     

   b)      Maddi Duran Varlık Alışları (+)     

   c)       Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+)     

   d)      Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+)     

   e)      Diğer Duran Varlık Artışları (+)     

   f)      Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilerle İlgili Nakit Çıkışları(+)     

   g)     Diğer Yatırım faaliyetiyle İlgili Nakit Çıkışları(+)     

C.  FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI     

1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri 52.636 48.583 

   a)        Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit (+)   13.242 

   b)      Uzun Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit (+)     

   c)       Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+)     

   d)       Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit (+)     

   e)       Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 52.636 35.341 

2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 0 13.260 

   a)      Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)   13.242 

   b)      Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)     

   c)      Ödenen Temettüler (-)     

   d)      Sermayenin Azaltılması (-)     

   e)       Diğer Finansman Faaliyetlerine ilişkin Nakit Çıkışları   18 

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+),(-)     

E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) (AZALIŞ) (-)     

F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 155.385 33.169 

G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 33.169 372.982 
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            Teşkilat Şeması       Ek 2.1 

 

 

 

 


