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Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1984 tarih 

ve 4046 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmış, Rapor Değerlendirme Kurulu’nun 

22/09/2017 tarih ve 324/5 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 
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ADÜAŞ : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
ASKİ : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
EPDK : Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 
ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
GSMH : Gayri safi milli hasıla 
GSYH : Gayri safi yurt içi hasıla 
GWh : Gigawatt saat  
HES : Hidro elektrik santrali 
KAMU-İŞ : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 
KBİ : TH Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ 
KDV : Katma Değer Vergisi 
KHK : Kanun hükmünde kararname 
KİT : Kamu iktisadi teşebbüsü 
kWh : Kilowatt saat  
MWh : Megawatt saat  
ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu 
TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
TES-İŞ : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası 
TL : Türk Lirası  
YPK : Yüksek Planlama Kurulu 
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I. TOPLU BAKIŞ 
 

Elektrik Üretim AŞ’ye ait 9 adet elektrik üretim santralı (Tercan, Kuzgun, 
Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy hidroelektrik santralları ile Engil Gaz 
Türbinleri ve Denizli Jeotermal santralları) Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 
27.12.2006 tarihli ve 2006/100 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına 
alınmıştır.  

4046 sayılı Kanun kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesine geçen 
ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından işletilen santralların bir şirket çatısı altında 
toplanması ve özelleştirme işlemleri ile özelleştirme sonrası işlemlerin bu şirket 
aracılığıyla yürütülmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 19.04.2007 tarih 
ve 415 sayılı “OLUR”u ile kurulan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
(ADÜAŞ) 29.05.2007 tarihi itibarıyla faaliyete başlamıştır. Şirket’in merkezi Ankara 
olup, 1 milyon TL olan sermayesinin tamamı ÖİB tarafından ödenmiştir.  

30.06.2007 tarihi itibarıyla ÖİB bünyesinde iken tüm hak, yükümlülük ve 
çalışanlarıyla birlikte ADÜAŞ’a devredilen santrallerdeki enerji üretimi; Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’ndan alınan 30.06.2007 tarihli ve 10 yıl süreli üretim lisansları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

ÖİB tarafından 05.03.2008 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, ÖYK’nın 
07.05.2008 tarih ve 2008/29 sayılı Kararıyla; Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, 
Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralları ile Denizli Jeotermal Santralı 30 yıl süreyle 
“işletme hakkı devri” suretiyle, Engil Gaz Türbinleri Santralı “satış” suretiyle 
özelleştirilmiş ve 01.09.2008 tarihli devir sözleşmeleriyle alıcılara devredilmiştir. 

ÖİB’nin 02.11.2007 tarih ve 1205 sayılı Oluru ile de; Sümer Holding AŞ 
bünyesinde bulunan ve işletme hakkı 25.09.2006 tarihinde 36 yıllığına Eti Maden AŞ’ye 
verilmiş olan Murgul Hidroelektrik Santralı, taşınmazları ve mevcut işletme hakkı 
sözleşmesi ile birlikte bedelsiz olarak ADÜAŞ’a devredilmiştir.  

Şirket, işletme hakkı devri suretiyle özelleştirilen santrallar üzerindeki işletme 
hakkı devir sözleşmelerinden doğan denetim ve kontrollük görevinin yanı sıra, ÖİB 
tarafından 4046 sayılı Kanun kapsamında kendisine verilen yetkiler çerçevesinde bazı 
taşınmazların özelleştirilmesi işlemlerini yürütmektedir. 

Şirket’in son 5 yıla ilişkin faaliyetleriyle ilgili bazı bilgiler 1 nolu tabloda 
verilmiştir. 
  

ISayıştay   



 
 

 

Artış 
veya  
azalış 
(%)

Esas sermaye Bin TL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0,0
Ödenmiş sermaye Bin TL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0,0
Öz kaynaklar Bin TL 107.265 108.150 109.732 109.732 80.376 (29.356) (26,8)
Yabancı kaynaklar Bin TL 559 737 905 3.747 3.298 (449) (12,0)
Maddi duran varlıklar  (edinme değeri) Bin TL 76.804 76.759 75.335 75.195 74.655 (540) (0,7)
Maddi duran varlıklar birik. Amortismanlar Bin TL 30.856 32.510 33.904 35.527 36.519 992 2,8
Yılı yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL - 31 3 14 32 18 128,6
Yılı yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 78,0 10,0 23,0 53,3 30,3 131,9
Tüm alım tutarı Bin TL 394 413 544 664 909 245 36,9
Memur (Ortalama) Kişi 1 1 1 1 0 (1) (100,0)
Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 2 2 2 2 1 (1) (50,0)
İşçi (Ortalama) Kişi - - - 7 7 0 0,0
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 334 356 345 798 882 84 10,5
Cari yıla ilişkin:
  -Memurlar için yapılan giderler Bin TL 59 61 61 42 0 (42) (100,0)
  -Memur başına aylık ort. gid.  TL 4.917 5.083 5.083 5.250 0 (5.250) (100,0)
 -Sözleşmeliler için yap. tüm gid. Bin TL 98 107 117 111 61 (50) (45,0)
 -Sözleşmeli başına aylık ortalama gider  TL 4.083 4.458 4.875 5.138 5.083 (55) (1,1)
 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL - - - 423 609 186 44,0
 -İşçi başına aylık ortalama gider TL - - - 5.036 7.250 2.214 44,0
Dönemine ilişkin kurumlar vergisi Bin TL 569 221 395 774 344 (430) (55,6)
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 605 227 425 778 368 (410) (52,7)
GSYH’ya katkı (üretici Fiyatlarıyla)   Bin TL (535) (548) (703) 172 1.045 873 507,6
GSYH’ya katkı  (alıcı fiyatlarıyla)  Bin TL (499) (542) (673) 176 1.069 893 507,4
GSMH’ya katkı  (alıcı fiyatlarıyla)  Bin TL (499) (542) (673) 176 1.069 893 507,4
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) %
Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 2,7 1,0 1,4 3,4 3,3 (0,1) (2,9)
İktisadi karlılık %
Zararlılık %
Faaliyet kârı ve zararı    Bin TL (877) (1.084) (1.432) (2.051) (2.482) (431) 21,0
Dönem kârı veya zararı      Bin TL 2.350 2.843 1.977 3.866 2.778 (1.088) (28,1)
Bilanço kârı veya zararı Bin TL 46.922 49.197 51.664 54.755 2.434 (52.321) (95,6)

2015 2016
Son iki yıl 

farkı

Tablo : 1- Toplu bilgiler

Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü 2012 2013 2014

 
 

2007 yılında kurulan Şirket, aynı yıl EÜAŞ’a ait iken özelleştirme kapsam ve 
programına alınan 9 adet santralın kendisine devredilmesiyle, Temmuz ayından itibaren 
santral işletmeciliğine başlamıştır. İşlettiği santralların işletme hakkının 30 yıl süreyle 
devri suretiyle özelleştirme işlemlerinin 01.09.2008 tarihi itibarıyla tamamlanması 
üzerine herhangi bir üretim faaliyeti bulunmayan Şirketin bu tarihten sonraki 
faaliyetleri; işletme hakkı devir sözleşmeleri kapsamında mülkiyeti kendisine ait olan 
santrallerde yapılacak yatırımlar ve sigorta işlerinin izlenmesi, ayrılacak 
amortismanların takibi ve yapılan işlerle ilgili denetim ve kontrollük görevi gibi 
hususlarla sınırlı kalmıştır. 

II Sayıştay   
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(%)
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Tüm alım tutarı Bin TL 394 413 544 664 909 245 36,9
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Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 2 2 2 2 1 (1) (50,0)
İşçi (Ortalama) Kişi - - - 7 7 0 0,0
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 334 356 345 798 882 84 10,5
Cari yıla ilişkin:
  -Memurlar için yapılan giderler Bin TL 59 61 61 42 0 (42) (100,0)
  -Memur başına aylık ort. gid.  TL 4.917 5.083 5.083 5.250 0 (5.250) (100,0)
 -Sözleşmeliler için yap. tüm gid. Bin TL 98 107 117 111 61 (50) (45,0)
 -Sözleşmeli başına aylık ortalama gider  TL 4.083 4.458 4.875 5.138 5.083 (55) (1,1)
 -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL - - - 423 609 186 44,0
 -İşçi başına aylık ortalama gider TL - - - 5.036 7.250 2.214 44,0
Dönemine ilişkin kurumlar vergisi Bin TL 569 221 395 774 344 (430) (55,6)
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 605 227 425 778 368 (410) (52,7)
GSYH’ya katkı (üretici Fiyatlarıyla)   Bin TL (535) (548) (703) 172 1.045 873 507,6
GSYH’ya katkı  (alıcı fiyatlarıyla)  Bin TL (499) (542) (673) 176 1.069 893 507,4
GSMH’ya katkı  (alıcı fiyatlarıyla)  Bin TL (499) (542) (673) 176 1.069 893 507,4
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Faaliyet kârı ve zararı    Bin TL (877) (1.084) (1.432) (2.051) (2.482) (431) 21,0
Dönem kârı veya zararı      Bin TL 2.350 2.843 1.977 3.866 2.778 (1.088) (28,1)
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2007 yılında kurulan Şirket, aynı yıl EÜAŞ’a ait iken özelleştirme kapsam ve 
programına alınan 9 adet santralın kendisine devredilmesiyle, Temmuz ayından itibaren 
santral işletmeciliğine başlamıştır. İşlettiği santralların işletme hakkının 30 yıl süreyle 
devri suretiyle özelleştirme işlemlerinin 01.09.2008 tarihi itibarıyla tamamlanması 
üzerine herhangi bir üretim faaliyeti bulunmayan Şirketin bu tarihten sonraki 
faaliyetleri; işletme hakkı devir sözleşmeleri kapsamında mülkiyeti kendisine ait olan 
santrallerde yapılacak yatırımlar ve sigorta işlerinin izlenmesi, ayrılacak 
amortismanların takibi ve yapılan işlerle ilgili denetim ve kontrollük görevi gibi 
hususlarla sınırlı kalmıştır. 

 
 

2008 yılında 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinde, 5784 sayılı Kanun’un 4 üncü 
maddesiyle yapılan düzenleme ile; EÜAŞ ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, 
işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme programına alınsalar bile, bağlı 
oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum 
ve/veya kuruluşlara aidiyetinin aynen devam etmesi öngörülmüştür. 

4628 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, 
EÜAŞ’a ait santralların özelleştirilmesiyle ilgili olarak bir görevi kalmayan Şirket, 2014 
yılından itibaren, Ankara’da Tunus Caddesi üzerinde ÖİB’den kiralanan arsa üzerinde 
hizmet alımı yoluyla otopark işlettirmektedir. 2015 yılında da, Kastamonu ili İnebolu 
İlçesinde bulunan İnebolu Limanının işletme hakkı, 49 yıl süre ile işletme hakkı 
verilmesi suretiyle özelleştirilmek üzere Şirket’e devredilmiştir. 

Şirket, 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında, ÖİB 
tarafından verilen yetkiler çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olan muhtelif taşınmazlardan, kendisine devredilen taşınmazların özelleştirilmesi ile 
ilgili değer tespiti ve ihale işlemlerini, değer tespiti ve ihale komisyonları için 
görevlendirilen ÖİB personeli ile birlikte gerçekleştirmektedir. 

Şirket Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, vekaleten atanan ÖİB 
personeli tarafından yürütülmektedir. 2016 yıl sonu itibarıyla Şirkette, yönetim kurulu 
üyeleri dışında sözleşmeli statüde 1, kapsam dışı personel statüsünde 7 kişi olmak üzere 
toplam 8 kişi çalışırken; temizlik, idari destek ve veri hazırlama işleri için 10 kişi, 
otopark işletmeciliği için 7 kişi, destek hizmetleri için 3 kişi olmak üzere toplam 20 
yüklenici işçisi hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiş, hizmet alımı yoluyla temin edilen 
3 kişi ÖİB’de görevlendirilmiştir. 

Şirket’in yıllar itibarıyla üretim faaliyeti olmadığından, yapılan giderleri nakit 
fazlalarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirlerinden 
karşılanmış, nakit fazlalarının değerlendirilmesi sonucu elde edilen faizlerin etkisiyle 
oluşan kârı üzerinden tahakkuk eden temettülerin, yıllık bilanço ve gelir tablolarının 
onaylandığı genel kurullarda alınan kararlarla Şirket uhdesinde bırakılması suretiyle 
Özelleştirme Fonunun geliri olan temettüler, faizsiz kaynak olarak Şirket’e 
kullandırılmıştır. 

2015 yılına ait 3,1 milyon TL tutarındaki net dönem kârıyla birlikte, 2007-2015 
döneminde kâr dağıtımı yapılmamak suretiyle Özelleştirme Fonu’na aktarılmayıp Şirket 
uhdesinde bırakılan kaynaklar 54,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu 54,8 milyon 
TL tutarındaki temettülerin tamamı 2016 yılında Özelleştirme Fonuna aktarılırken, 2016 
yılı dönem kârı üzerinden tahakkuk eden 2.217 bin TL tutarındaki temettü de 2017 
yılında Özelleştirme Fonuna ödenmiştir. 

Şirketin, ÖİB’den kiraladığı otoparkın hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi dışında 
bir işletmecilik faaliyetinin bulunmaması ve önceki yıllarda Özelleştirme Fonuna 
ödenmeyen 54.755 bin TL tutarındaki temettünün 2016 yılında ödenmesinden sonra faiz 
gelirleri de önemli oranda azalan Şirketin 2016 yılında, 2.482 bin TL’si faaliyet gideri 
olmak üzere 4.046 bin TL olarak gerçekleşen giderlerinin 1.577 bin TL’si, 
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özelleştirilmek üzere yıl içinde Şirkete devredilen iki iştirakin, aslında Özelleştirme 
Fonuna ait olan 2015 yılı dönem kârı üzerinden dağıtılan temettü gelirleriyle 
karşılanmıştır. 

ÖYK’nın 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararında; ADÜAŞ’ın hisselerinin, 
2020 yılına kadar tamamlanmak üzere “satış (blok satış)” yöntemiyle özelleştirilmesi 
kabul edilmiştir. 

ÖYK’nın 2015/63 sayılı kararı çerçevesinde, İnebolu Limanının işletme hakkı 
sahipliği dahil ADÜAŞ’ın sermayesindeki %100 oranındaki ÖİB payının “blok satışı” 
ve Hopa Termik Santralinin de diğer taşınmazları ile birlikte “varlık satışı” suretiyle bir 
bütün halinde özelleştirilmesi için Eylül/2015 ayında çıkılan ihale, ÖİB’nin 22.10.2015 
tarih ve 990 sayılı oluru ile iptal edilmiştir. 

ÖİB’nin 27.10.2015 tarih ve 921 sayılı “Oluru”nda ise; 

“-Hopa Termik Santralinin satışı, bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 
ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen varlık satışı ve/veya 
kullanım izninin devri ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemi ile, 

-19.02.2015 tarihli 2015/06 sayılı ÖYK Kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programa alınan ve Kastamonu ili, İnebolu ilçesindeki taşınmazlar ile İnebolu Liman 
sahasında kalan, İdaremiz Başkanlık Makamının 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur’u 
ile Türkiye Denizcilik İşletmelerine devredilen alanların da içinde yer aldığı 133.248,23 
m2 dolgu alanı, 354.244,21 m2 deniz yüzeyi, 48.765,57 m2 tapulu arazi olmak üzere 
toplam 536.258,01 m2 yüzölçümlü taşınmazın işletme hakkının, Ankara Doğal Elektrik 
Üretim ve Ticaret A. Ş. (ADÜAŞ)’ye devredilerek özelleştirme sonrası imzalanacak 
“İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”nin imza tarihinden başlamak üzere 49 yıl süre ile 
verilmesini teminen işletme hakkı verilmesi yöntemi ile, 

-Ekli listede yer alan muhtelif taşınmazların varlık satışı yöntemi ile”  

ADÜAŞ tarafından özelleştirilmeleri öngörülmüştür. 

ÖİB’nin 2015/921 sayılı Olurunda öngörülen varlıkların üç gruba ayrılarak, 
ihaleye çıkılması üzerine, birinci grupta yer alan; İnebolu Limanının 49 yıllık işletme 
hakkı ile birlikte, Hopa Termik Santrali ile diğer taşınmazları, Mardin İli Mazıdağı 
İlçesinde 949.243,66 m2, İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesinde 6.022,00 m2 ve 
yine İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde 946,67 m2 arsanın 1/3 hissesinin 
bulunduğu taşınmazlar, 30.11.2015 tarihinde 5 isteklinin katıldığı ihale sonucunda 
pazarlık görüşmelerinin ardından yapılan açık artırma turları ile 76 milyon TL bedelle 
Eti Bakır AŞ’ye satılmış ve satış işlemi 14.03.2016 tarih ve 2016/31 sayılı ÖYK kararı 
ile onaylanmış olmasına karşılık, 30.11.2015 tarihli ihale işlemi ve ihale komisyonu 
kararı hakkında, Danıştay 13. Dairesince 02.03.2017 tarihinde itiraz yolu kapalı olmak 
üzere “yürütmesinin durdurulması” kararı verilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararıyla; 
-Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı, 
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özelleştirilmek üzere yıl içinde Şirkete devredilen iki iştirakin, aslında Özelleştirme 
Fonuna ait olan 2015 yılı dönem kârı üzerinden dağıtılan temettü gelirleriyle 
karşılanmıştır. 

ÖYK’nın 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararında; ADÜAŞ’ın hisselerinin, 
2020 yılına kadar tamamlanmak üzere “satış (blok satış)” yöntemiyle özelleştirilmesi 
kabul edilmiştir. 

ÖYK’nın 2015/63 sayılı kararı çerçevesinde, İnebolu Limanının işletme hakkı 
sahipliği dahil ADÜAŞ’ın sermayesindeki %100 oranındaki ÖİB payının “blok satışı” 
ve Hopa Termik Santralinin de diğer taşınmazları ile birlikte “varlık satışı” suretiyle bir 
bütün halinde özelleştirilmesi için Eylül/2015 ayında çıkılan ihale, ÖİB’nin 22.10.2015 
tarih ve 990 sayılı oluru ile iptal edilmiştir. 

ÖİB’nin 27.10.2015 tarih ve 921 sayılı “Oluru”nda ise; 

“-Hopa Termik Santralinin satışı, bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 
ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen varlık satışı ve/veya 
kullanım izninin devri ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemi ile, 

-19.02.2015 tarihli 2015/06 sayılı ÖYK Kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programa alınan ve Kastamonu ili, İnebolu ilçesindeki taşınmazlar ile İnebolu Liman 
sahasında kalan, İdaremiz Başkanlık Makamının 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur’u 
ile Türkiye Denizcilik İşletmelerine devredilen alanların da içinde yer aldığı 133.248,23 
m2 dolgu alanı, 354.244,21 m2 deniz yüzeyi, 48.765,57 m2 tapulu arazi olmak üzere 
toplam 536.258,01 m2 yüzölçümlü taşınmazın işletme hakkının, Ankara Doğal Elektrik 
Üretim ve Ticaret A. Ş. (ADÜAŞ)’ye devredilerek özelleştirme sonrası imzalanacak 
“İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi”nin imza tarihinden başlamak üzere 49 yıl süre ile 
verilmesini teminen işletme hakkı verilmesi yöntemi ile, 

-Ekli listede yer alan muhtelif taşınmazların varlık satışı yöntemi ile”  

ADÜAŞ tarafından özelleştirilmeleri öngörülmüştür. 

ÖİB’nin 2015/921 sayılı Olurunda öngörülen varlıkların üç gruba ayrılarak, 
ihaleye çıkılması üzerine, birinci grupta yer alan; İnebolu Limanının 49 yıllık işletme 
hakkı ile birlikte, Hopa Termik Santrali ile diğer taşınmazları, Mardin İli Mazıdağı 
İlçesinde 949.243,66 m2, İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Mahallesinde 6.022,00 m2 ve 
yine İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde 946,67 m2 arsanın 1/3 hissesinin 
bulunduğu taşınmazlar, 30.11.2015 tarihinde 5 isteklinin katıldığı ihale sonucunda 
pazarlık görüşmelerinin ardından yapılan açık artırma turları ile 76 milyon TL bedelle 
Eti Bakır AŞ’ye satılmış ve satış işlemi 14.03.2016 tarih ve 2016/31 sayılı ÖYK kararı 
ile onaylanmış olmasına karşılık, 30.11.2015 tarihli ihale işlemi ve ihale komisyonu 
kararı hakkında, Danıştay 13. Dairesince 02.03.2017 tarihinde itiraz yolu kapalı olmak 
üzere “yürütmesinin durdurulması” kararı verilmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararıyla; 
-Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı, 

 
 

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

oybirliğiyle kabul edilmiş olup, Yönetim Kurulu kararı, 27.07.2017 tarih ve 471 
sayılı yazıyla gereği yapılmak üzere ÖİB’ye gönderilmiştir. 

Öneriler: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin 2016 yılındaki çalışmaları 

üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler 
aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1-Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararında 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ hisselerinin “satış (blok satış)” yöntemiyle 
özelleştirilmesi öngörüldüğünden, Şirketin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yönelik 
olarak alınan Yönetim Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 15 sayılı kararının 
uygulanabilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının yanı sıra Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması (Sayfa: 4), 

2-Yıllık tutarı doğrudan temin limitinin üzerinde olan otopark işletmeciliği 
hizmet alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak ikişer aylık sürelerle 
doğrudan temin yoluyla yapılması uygulamasından vaz geçilerek, ihale yoluyla 
gerçekleştirilmesi (Sayfa: 16-17), 

3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine 
getirilmesi. 

Sonuç: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin 10.04.2017 tarihindeki kendi 

genel kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 2.777.703,60 TL dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 

 
A-Mevzuat: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ (ADÜAŞ), Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

19.04.2007 tarih ve 415 sayılı “Olur”u ile 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirme 
kapsam ve programına alınan santralları işletmek üzere kurulmuştur. Şirket’in Ana 
Sözleşmesi, 29.05.2007 tarih ve 238305 sicil numarası ile Ankara Ticaret Siciline tescil 
edilmiş ve 01.06.2007 tarih ve 6821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır. 

Merkezi Ankara’da olan ve 1 milyon TL sermaye ile kurulan Şirket’in 
sermayesinin tamamı ÖİB’ye aittir. 

Şirket’in faaliyet konuları Ana Sözleşmesinde; yurt içinde ve yurt dışında elektrik 
santralleri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisler kurmak (şalt 
teçhizatı dahil), satın almak, bu tesislere iştirak etmek, enerji üretimi yapmak, tesisleri 
işletmek veya işlettirmek, elektrik alış, satış ve ticari ve/veya yan hizmet anlaşmaları 
yapmak şeklinde belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 17.08.2007 tarih ve 2007/44 sayılı Kararıyla yeni 
yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, Şirket’te gerektiğinde Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
Genel Müdürlüğü yönetmeliklerinin uygulanması kabul edilmiştir. 

Şirket, 4046 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi kapsamında 3346 sayılı ve 6085 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde TBMM ve Sayıştay’ın denetimine tabidir.  

ÖYK’nın 27.12.2006 tarih ve 2006/100 sayılı kararı ile özelleştirme programına 
alınan ve 01.07.2007 tarihinden itibaren ADÜAŞ tarafından işletilmeye başlanan 
EÜAŞ’a ait Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy, Ataköy HES ile Engil 
Gaz Türbinleri ve Denizli Jeotermal santralleri ÖYK’nın 07.05.2008 tarih ve 2008/29 
sayılı Kararı ile özelleştirilmiştir. Bunlardan “satış” yöntemiyle özelleştirilen Engil Gaz 
Türbinleri Santralı ve “işletme hakkı devri” yöntemiyle özelleştirilen diğer 8 santralin 
devri 01.09.2008 tarihinde imzalanan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Özelleştirme faaliyetleri, 4046 sayılı Kanun kapsamında ÖİB tarafından 
yürütülmekle birlikte, aynı Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamında özelleştirme kapsam 
ve programdaki kuruluşlara bazı yetkiler devredilerek, taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
özelleştirilme işlemlerinin bu kuruluşlar aracılığı ile yürütülmesi sağlanmaktadır. 

Şirket önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da, 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü 
maddesi kapsamında ÖİB tarafından verilen yetkileri kullanarak, kendisine ait ve/veya 
kendisine devredilen taşınmazların özelleştirme işlemlerini de gerçekleştirmiştir. 

2016 yılında yapılan özelleştirme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere, Raporun 
“C- Şirket faaliyetleri” alt bölümünde yer verilmiştir. 

2016 yılında Şirket ve Şirketin yaptığı özelleştirme çalışmalarıyla ilgili 3 adet 
ÖYK kararı, 28 adet ÖİB kararı ve 2 adet ÖİB oluru alınmıştır. ÖİB Olurlarının birisi 
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140 taşınmazın ADÜAŞ’a devri, diğeri de KBİ’ye ait Artvin ve Trabzon’da bulunan 
taşınmazların bedeli karşılığı devir alınması ile ilgilidir.  

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinde, 2008 yılında 5784 sayılı Kanunla yapılan 
ekleme ile; EÜAŞ ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri 
ile varlıklarının özelleştirme programına alınsalar bile bağlı oldukları Bakanlık veya 
kurumları ile ilgileri ve mülkiyet bağının devam etmesi öngörülmüş, 30.03.2013 tarih 
ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda; konu, mevcut kapsamı ile 18 inci madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Santrallerinin işletme hakkının devredilmiş olması nedeniyle üretim faaliyeti 
bulunmayan Şirket’in, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, özelleştirme kapsam 
ve programına alınan ve daha sonra alınacak olan elektrik üretim tesisleri ile ilgili bir 
faaliyette bulunma imkanı kalmamıştır. 

6446 sayılı Kanun’un 18 inci maddesindeki düzenleme kapsamında, işletme 
hakkı devredilen 8 santralin devir sözleşmesinden doğan takip işleri dışında fonksiyonu 
kalmamış olan ve personel yönünden de yeterli kadrosu bulunmayan Şirket; 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan bazı taşınmazlarla ilgili olarak ÖİB 
olurları ile verilen özelleştirme görevi kapsamında, kendisine devredilen taşınmazlarla 
ilgili değerlendirme ve ihale çalışmalarını yürütmektedir.  

ÖİB olurları ile verilen yetkiler kapsamında oluşturulacak olan değerleme 
komisyonlarına 5’i asil, 5’i yedek olmak üzere asgari 10 üye, ihale komisyonlarına da 
5’i asil, 5’i yedek olmak üzere asgari 10 üye görevlendirmesi için yeterli personeli 
olmayan Şirketin, personel ihtiyacı ÖİB personeli arasından yapılan görevlendirmelerle 
karşılanmaktadır.  

Şirket’e ait santralların işletme hakkı verilmek suretiyle özelleştirilmesinden elde 
edilen gelirler dahil, 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında özelleştirilmek 
üzere Şirket’e devredilen taşınmazların satışından elde edilen gelirler 4046 sayılı Kanun 
gereği Özelleştirme Fonu’na aktarıldığından, ÖİB’den kiralanan otopark alanının 
işletilmesi dışında Şirket’in personel ve amortismanlardan kaynaklanan giderlerini 
karşılayacak bir faaliyet geliri bulunmamaktadır. 

Şirket, faaliyetlerini büyük ölçüde Özelleştirme Fonu’na temettü olarak 
aktarılması gerekirken bünyede geçmiş yıl kârı olarak tutulan tutarların bankalarda 
değerlendirilmesi suretiyle elde ettiği faiz gelirleri ile yürütmüştür. 

ÖYK’nın 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile; Elektrik Üretim AŞ’ye ait 
iken, ÖYK’nın 27.12.2006 tarih ve 2006/100 sayılı kararı ile özelleştirme programına 
alınan santrallerin şirketleştirilmesi sonucu kurulan ve bu kapsamda özelleştirme 
programında olan ve bünyesinde bulunan varlıkların özelleştirilmesi için Özelleştirme 
İdaresi başkanlığı tarafından yetkilendirilen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret 
AŞ hisselerinin “satış (blok satış)” yöntemiyle özelleştirilmesine, özelleştirme 
işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. 
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140 taşınmazın ADÜAŞ’a devri, diğeri de KBİ’ye ait Artvin ve Trabzon’da bulunan 
taşınmazların bedeli karşılığı devir alınması ile ilgilidir.  

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinde, 2008 yılında 5784 sayılı Kanunla yapılan 
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ile varlıklarının özelleştirme programına alınsalar bile bağlı oldukları Bakanlık veya 
kurumları ile ilgileri ve mülkiyet bağının devam etmesi öngörülmüş, 30.03.2013 tarih 
ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda; konu, mevcut kapsamı ile 18 inci madde olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Santrallerinin işletme hakkının devredilmiş olması nedeniyle üretim faaliyeti 
bulunmayan Şirket’in, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, özelleştirme kapsam 
ve programına alınan ve daha sonra alınacak olan elektrik üretim tesisleri ile ilgili bir 
faaliyette bulunma imkanı kalmamıştır. 

6446 sayılı Kanun’un 18 inci maddesindeki düzenleme kapsamında, işletme 
hakkı devredilen 8 santralin devir sözleşmesinden doğan takip işleri dışında fonksiyonu 
kalmamış olan ve personel yönünden de yeterli kadrosu bulunmayan Şirket; 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan bazı taşınmazlarla ilgili olarak ÖİB 
olurları ile verilen özelleştirme görevi kapsamında, kendisine devredilen taşınmazlarla 
ilgili değerlendirme ve ihale çalışmalarını yürütmektedir.  

ÖİB olurları ile verilen yetkiler kapsamında oluşturulacak olan değerleme 
komisyonlarına 5’i asil, 5’i yedek olmak üzere asgari 10 üye, ihale komisyonlarına da 
5’i asil, 5’i yedek olmak üzere asgari 10 üye görevlendirmesi için yeterli personeli 
olmayan Şirketin, personel ihtiyacı ÖİB personeli arasından yapılan görevlendirmelerle 
karşılanmaktadır.  

Şirket’e ait santralların işletme hakkı verilmek suretiyle özelleştirilmesinden elde 
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ÖYK kararı çerçevesinde, İnebolu Limanının işletme hakkı sahipliği dahil 
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giderlere sebebiyet verildiği hususları dikkate alınarak, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca Şirketin bir an önce özelleştirilmesi veya bir kamu kuruluşu ile 
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aktarılmayarak Şirket bünyesinde bırakılan fonlarla karşılamakta olduğu ve ilave 
giderlere sebebiyet verildiği hususları dikkate alınarak, ÖİB tarafından Şirketin bir an 
önce özelleştirilmesi veya bir kamu kurumu ile birleştirilmek sureti ile tüzel kişiliğinin 
sonlandırılmasının istendiği, 

-4046 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (e) bendinde özelleştirme kapsamına 
alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli veya 
süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına ve tasfiyesine karar verilmesinin 
ÖYK’nın görevleri arasında belirtilmiş olduğu ve Şirketin tasfiye edilmesine ilişkin 
olarak ÖİB tarafından ÖYK Kararı alınması gerektiği tespit edildikten sonra, 

-Ana faaliyet konusu, yapılan mevzuat değişikliği sonucunda sona eren, bu 
nedenle atıl durumda kalan ve otopark işletmesinden elde edilen gelir ile faiz geliri 
dışında herhangi bir gelir kaynağı bulunmayan Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin 
sona erdirilmesinin Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan öneriler de dikkate alınarak 
uygun olacağı değerlendirilerek, 

-Şirketce alınacak karar doğrultusunda konuya yönelik iş ve işlemlerin 
yapılmasında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi hususunun görüşülerek karara 
bağlanmak üzere Yönetim Kurulu gündemine alınması talep edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 18.07.2017 tarih ve 15 sayılı takririnin görüşüldüğü Şirket 
Yönetim Kurulu’nun 19.07.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararıyla; 

-Şirketin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin uygun olacağı, 
-Konuya yönelik iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili 

kılınması, 
oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
2017/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 27.07.2017 tarih ve 471 sayılı yazıyla 

gereği yapılmak üzere ÖİB’ye gönderilmiştir. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararında 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ hisselerinin “satış (blok satış)” yöntemiyle 
özelleştirilmesi öngörüldüğünden, Şirketin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine yönelik 
olarak alınan Yönetim Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 15 sayılı kararının 
uygulanabilmesine yönelik tedbirlerin alınmasının yanı sıra Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması önerilir. 

B– Teşkilat: 
1- Teşkilatın yapısı: 
Ana Sözleşmede Şirket’in organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu 

ve genel müdürlük olarak sayılmıştır. 
Ana Sözleşmede; Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıl olan 5 kişiden, Denetim 

Kurulunun görev süresi bir yıl olan 2 üyeden oluşması öngörülmüştür. 
Yönetim Kurulu’nda 4 üye görev yapmakta olup, bir üyelik boştur. 2 denetçinin 

görevi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile 15.04.2013 tarihinde 
sona ermesinden sonra denetim kurulu için herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. 
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Yönetim Kurulu, 2016 yılında 29 toplantıda 43 adet karar almıştır.  
Yönetim kurulunda görev alanlar, raporun baş tarafındaki çizelgede, Yönetim 

Kurulunun 04.08.2016 tarih ve 2016/20 sayılı kararıyla uygulamaya konulan teşkilat 
şemasına (Ek: 1)’de yer verilmiştir. 

C- Personel durumu: 
1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Şirket’in 2016 yılı personel kadroları ile çalışan personelin ortalama ve yıl sonu 

sayıları, önceki yıl sayılarıyla birlikte tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo 2- Personel sayısı 

  2015 2016 
  Çalışan kişi sayısı Program Çalışan kişi sayısı 

Personel Ortalama Yıl  kadro Ortalama Yıl  
  sonu sonu 
  kişi kişi  sayısı kişi kişi 
A- Memurlar (Genel idare hizmetleri) 1         
B- Sözleşmeliler 
    (399 Sayılı KHK'ye göre çalışan) 2 1 1 1 1 

C- İşçiler (Sürekli işçiler) 7 8  7  7 7  

Genel toplam (A+B+C) 10 9 8 8 8 

Yüklenici işçileri 16 16   20 20 

2016 yılında Şirket’in kadrolu personel sayısı, yıl sonu itibarıyla II sayılı cetvelde 
1 sözleşmeli ve kapsam dışı statüde 7 olmak üzere toplam 8 kişi olarak gerçekleşmiş, 
ayrıca 1 ÖİB personeli Genel Müdür olarak (vekaleten) görevlendirilirken, 1 TEDAŞ 
personeli de geçici görevlendirme yoluyla istihdam edilmiştir. TEDAŞ personeli 
Eylül/2016 ayında kurumuna iade edilmiştir. 

Şirket, 4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında, ÖİB 
tarafından verilen yetkiler çerçevesinde, özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
olan muhtelif taşınmazlardan, kendisine devredilen taşınmazların özelleştirilmesi ile 
ilgili değer tespiti ve ihale işlemlerini, ÖİB’den görevlendirilen personel ile birlikte 
gerçekleştirmektedir. 

Şirket’in avukatlık, mali müşavirlik ve veri hazırlama işleri ile temizlik gibi 
yardımcı hizmetleri, dışarıdan hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

2016 yıl sonu itibarıyla Şirkette, yönetim kurulu üyeleri dışında sözleşmeli 
statüde 1, kapsam dışı personel statüsünde 7 kişi olmak üzere toplam 8 kişi çalışırken 
ve temizlik, idari destek ve veri hazırlama işleri için 10 kişi, otopark işletmeciliği için 7 
kişi, destek hizmetleri için 3 kişi olmak üzere 20 yüklenici işçisi hizmet alımı yoluyla 
istihdam edilirken, hizmet alımı yoluyla temin edilen 3 kişi ÖİB’de görevlendirilmiştir. 
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2015 yılı denetim raporunda; 
-Şirket’in kapsam dışı personeli ile akdettiği “Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü’nün 4046 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kapsamında Olmayan Daimi İşçi Personeli Ferdi İş Sözleşmesi”nin 26/4 
üncü maddesindeki, “Taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden sonra yapılacak 
güvenlik soruşturmasının olumlu olarak neticelenmemesi halinde personelin iş akdi 
bildirimsiz olarak feshedilir”, şeklindeki hükmün uygulamada hukuki ihtilaf 
doğuracağı, 

-Personelin işe başlatılmasından önce sonuçlandırılması gereken bir işlemin iş 
akdi sonrasına bırakılarak, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması durumunda 
personel için müktesep oluşturabilecek hususların ortaya çıkması ile olası hukuki 
ihtilaflarda Şirket’in savunmasını zayıflatacak bir düzenleme olarak görüldüğü, 

tespit edildikten sonra “Yönetmelik hükmünün, işe alınacak personelin göreve 
başlamadan önce güvenlik soruşturmasının yapılmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi” önerilmiştir. 

Şirketçe öneriye verilen cevapta; denetim raporunda belirtilen güvenlik 
soruşturmasına yönelik tespit ile ilgili düzenlemenin, güvenlik soruşturmasına gerek 
duyulacak nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunda, ferdi iş sözleşmesinde bilahare 
hüküm altına alınacağı ifade edilmiştir. 

Denetim tarihi (Temmuz/2017) itibarıyla, söz konusu yönetmelik hükmünün 
değiştirilmesine yönelik bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, benzer hükümleri 
içeren iş akdiyle yeni bir personel istihdam edilmemiştir. 

Şirket personelinin yıl içindeki hareketi (Ek:3 ve 4)’te verilmiştir. 
2- Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında Şirket personeline yapılan harcamalar, önceki yıl değerleriyle 

birlikte tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Şirket’in 2016 yılında cari yılla ilgili olarak 878 bin TL olarak gerçekleşen 
personel harcamalarının; %19,6’sı kuruluş dışı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere, 
%6,9’u sözleşmeli personele, %73,5’i işçilere yapılmıştır. Cari yılla ilgili harcamaların; 
%71,2’si esas ücretler, %10,5’i ek ödemeler, %18,3’ü sosyal giderlerle ilgilidir. 

3- Sosyal konular ve giderleri: 

2016 yılında gerçekleşen 129 bin TL tutarındaki sosyal giderlerin; 13 bin TL’si 
sözleşmeli personel, 116 bin TL’si işçilerle ilgilidir. 

2016 yılında; 2 bin TL olarak gerçekleşen yemek yardımı, kamu görevlileri için 
belirlenen yemek ücretinin tahsil tutarından arta kalan ve Şirket’çe karşılanan kısmına 
ilişkindir. 

2016 yılında karşılık ayrılarak “472-Kıdem tazminatı karşılıkları” hesabına 
verilen cari yıl gideri 36 bin TL ile önceki yıl giderlerine verilen 212 bin TL sosyal 
giderlere dahil edilmemiştir. 

2016 yılında personele yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı, önceki yıl değerleriyle 
birlikte tablo 4’de gösterilmiştir. 
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III. MALİ BÜNYE 

 

A-Mali durum: 

Mali bünyenin incelenmesi amacıyla, Şirket’in 2016 yılı bilançosunun varlık ve 
kaynakları ana hesap grupları itibarıyla aşağıdaki tablo 5’te gösterilmiştir. 
Tablo: 5- Mali durum 

Mali durum 
2015   2016 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
Varlıklar (Aktif)           
1- Dönen varlıklar :           
a) Hazır değerler 73.109 64,4 22.553 27,0 (50.556) 
b)Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 282 0,3 579 0,7 297 

Toplam ( 1 ) 73.391 64,7 23.132 27,7 (50.259) 
2- Duran varlıklar :           
a) Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 298 0,2 0 0,0 (298) 
b) Bağlı değerler 39.790 35,1 60.542 72,3 20.752 
               Toplam ( 2 ) 40.088 35,3 60.542 72,3 20.454 
               Varlıklar toplamı 113.479 100,0 83.674 100,0 (29.805) 
Kaynaklar (Pasif)           
1- Yabancı kaynaklar :           
a) Kısa vadeli 3.318 2,9 2.807 3,5 (511) 
b) Uzun vadeli 429 0,4 274 0,3 (155) 
                 Toplam (1) 3.747 3,3 3.081 3,7 (666) 
2- Öz kaynaklar toplamı 109.732 96,7 80.593 96,3 (29.139) 
               Kaynaklar toplamı 113.479 100,0 83.674 100,0 (29.805) 

Şirket bilançolarının analize elverişli hale getirilmesi için; Özelleştirme Fonu 
adına tahakkuk eden temettü olarak 2015 yılında 3.092 bin TL, 2016 yılında 2.217 bin 
TL kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde değerlendirilmiştir. 2016 yılı varlık ve 
kaynakların ayrıntısı (Ek:5-6)’da verilmiştir.  

2016 yılında kullanılan kaynakların %26,3 oranında 29,8 milyon TL 
azalmasında, geçmiş yıl kârları olarak izlenen ve yıl içinde Özelleştirme Fonuna 
devredilen 54,8 milyon TL tutarındaki temettü ödemesi nedeniyle hazır değerlerin 
%69,2 oranında 50,6 milyon TL azalması etkili olmuştur.  

Şirket’in varlıkları ve kaynakları arasındaki oransal ilişkiler aşağıda 
incelenmiştir. 
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1-Mali yapı oranları: 

a) Mali kaldıraç: 
      2016  2015 
      %  % 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

3.081 x 100 
= 3,7 

 
3,3 Varlıklar toplamı 83.674  

 

Varlıkların %3,7’si yabancı kaynaklarla karşılanmış olup, yabancı kaynakların 
2.217 bin TL’sinin Özelleştirme Fonuna ödenecek temettülerden oluştuğu dikkate 
alındığında, Şirket’in borçlanma ihtiyacının bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

b)Mali yeterlilik (Finansman): 
      2016  2015 
      %  % 

Öz kaynaklar x 100 
= 80.593 x 100 = 2615,8 

 
2928,5 Yabancı kaynaklar 3.298  

 

Mali yeterlilik oranının yüksek çıkması, Şirketin yabancı kaynak 
kullanmamasının yanı sıra özelleştirilmek üzere Şirkete devredilen varlıkların 
karşılıklarının öz kaynaklar içinde sermaye yedekleri hesabında izlenmesinden 
kaynaklanmıştır. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar):  
      2016  2015 
      %  % 

Yedekler x 100 = 
79.376 x 100 

= 7.917 
 

5.707 
Ödenmiş sermaye 1.000  

Ödenmiş sermayede bir değişiklik olmamasına rağmen, özelleştirilmek üzere 
Şirkete devredilen varlıkların karşılıkları nedeniyle sermaye yedeklerindeki artış, oranın 
artmasında etkili olmuştur. 

d)Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri: 

 
      2016  2015 

      %  % 
Bağlı değerler x 100 

= 
60.542 x 100 

= 75,1 
 

36,3 Öz kaynaklar 80.593  
 

Bağlı değerler x 100 
= 

60.542 x 100 
= 72,3 

 
35,1 Varlıklar toplamı 83.674  
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2016 yılında, Özelleştirme Fonundan devredilen iştirakler nedeniyle bağlı 
değerler %52,2 oranında artarken, öz kaynakların %26,6 oranında azalması sonucu 
toplam varlıkların %72,3’ünü oluşturan bağlı değerler, öz kaynakların %75,1’i ile 
karşılanabilmektedir.  

e)Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 
 

      2016  2015 
      %  % 
         

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x 100 
= 

23.132 x 100 
= 27,6 

 
64,9 Varlıklar toplamı 83.674  

 

2016 yılında, geçmiş yıl kârları üzerinden Özelleştirme Fonu adına tahakkuk 
eden temettülerin ödenmesi nedeniyle hazır değerler %69,2 oranında azalırken, toplam 
varlıkların %26,3 oranında azalması nedeniyle oran 37,3 puan düşüş göstermiştir. 

2 - Likidite: 

a)Cari oran: 

     2016 
%  2015 

% 
Dönen varlıklar x 100 = 23.132 x 100 =  824,1 

 
2211,9 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.087  

 

Şirket’in kısa vadeli yabancı kaynakları %15,4 oranında azalırken, dönen 
varlıkların %68,5 oranında azalmasının etkisiyle oran 1.387,8 puan azalış göstermesine 
rağmen, Şirket dönen varlıklarının %9’u ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını 
karşılayabilecek durumdadır. 

b)Likidite oranı:  

Şirket’in herhangi bir stoku bulunmadığından, likidite oranı cari oran ile aynı 
seviyede gerçekleşmektedir.  

c)Nakit oranı:  

     2016 
%  2015 

% 
(Hazır değerler + çok kısa sürede paraya 

çevrilebilir değerler)  x 100 
= 

22.553 x 100 
=  803,5 

 
2203,4 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.807 

 

Cari oranın yüksek olmasındaki neden ve unsurlar, nakit oranı için de geçerli 
olduğundan rasyo sonucu, cari orana yakın çıkmaktadır.  
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3 - Varlık kullanım oranları: 

Şirket’in sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmede kullandığı iktisadi kıymetlerini 
ne ölçüde etkin kullanıldığını gösteren varlık kullanım oranları, Şirket’in esas faaliyet 
konusu olan elektrik üretimini gerçekleştirmediğinden ve dolayısıyla satış hasılatı 
bulunmadığından hesaplanmamıştır.  

B-Mali sonuçlar: 

1-Kârlılık (Rantabilite): 

a) Mali kârlılık: 

     2016 
%  2015 

% 
Dönem kârı x 100 = 2.778 x 100 =  3,4 

 
3,4 Öz kaynaklar 80.593  

 
Mülkiyeti Şirket’e ait santrallerin işletme hakkı 01.09.2008 tarihi itibarıyla 

devredildiğinden Şirket’in herhangi bir işletme faaliyeti bulunmamaktadır. 
2016 yılında, öz kaynakların %3,4’ü oranında dönem kârı elde edilmiştir.  
Faaliyet dönemlerinin kârla kapanmasında, 4046 sayılı Kanun kapsamında 

Özelleştirme Fonuna ödenmesi gerekirken, genel kurul kararlarıyla Şirket uhdesinde 
tutulan ve 2015 yıl sonu itibarıyla 54.755 bin TL’ye ulaşmış bulunan geçmiş yıl 
kârlarından kaynaklanan nakit fazlalarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde 
edilen faiz geliri etkili olmuştur. 

2016 yılında, 45.755 bin TL tutarındaki geçmiş yıl kârları Özelleştirme Fonuna 
aktarılırken, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kârlı iştiraklerin 2016 yılı 
içinde Şirkete devredilirken, iştiraklerin 2015 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri dönem 
kârları üzerinden Özelleştirme Fonuna devredilmesi gereken 1.576 bin TL tutarındaki 
temettü gelirlerinin de ADÜAŞ’a devredilmesi, dönem kârını olumlu yönde etkilerken, 
Özelleştirme Fonuna ait olduğu için kurumlar vergisine tabi olmayan 228 bin TL 
tutarındaki temettü gelirinin Şirketin kurumlar vergisi beyannamesinde matraha dahil 
edilmesi 45,6 bin TL fazla kurumlar vergisi tahakkukuna neden olmuştur. 

ÖİB tarafından, 2016 yılı dönem kârı 2.778 bin TL üzerinden, 217 bin TL ikinci 
tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan 2.217 bin TL tutarındaki kârın birinci ve ikinci 
temettü olarak ÖİB’ye ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

 
A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
Şirket’in 2016 yılı işletme bütçesi Yönetim Kurulu’nun 29.12.2015 tarih 2015/53 

sayılı kararı ile kabul edilmiş, 30.11.2016 tarihli 2016/40  sayılı karar ile revize 
edilmiştir. 

Santralleri özelleştirilmiş ve işletme hakkı devredilmiş olduğu için üretim ve 
pazarlama hedefi olmayan Şirket’in 2016 yılı bütçesinde; 784 bin TL’lik alım yapılması, 
4,2 milyon TL’lik gider ve 60 bin TL’lik yatırım yapılması, 7,3milyon TL tutarındaki 
faiz gelirleri ve bir milyon TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve kârlardan, 2,5 
milyon TL tutarındaki genel yönetim giderleri ve 1,8 milyon TL tutarındaki diğer 
faaliyetlerden gider ve zararların indirilmesinden sonra 4 milyon TL dönem kârı elde 
edilmesi öngörülmüştür. 

Haziran/2016 ayında geçmiş yıllar kârları toplamı olan 54,8 milyon TL’nin 
Özelleştirme Fonuna aktarılması hususunda Yönetim Kurulunca karar alınmış ve stopaj 
vergisi kesildikten sonra kalan tutar Fon hesabına aktarılmıştır. 

2016 yılında asgari ücretin net 1.300 TL’ye çıkarılması, Haziran/2016 ayında 
geçmiş yıllar kârlarının Fon hesabına aktarılması sonucu faiz gelirlerinde ciddi bir 
azalma olmuş ayrıca asgari ücrette %30 artış sağlanması sonucu taşeron hizmet alımı 
gider kalemlerindeki ödeneklerin yetersiz kalması üzerine 2016 Yılı Bütçesi revize 
edilmiştir. 

Kasım/2016 ayında yapılan bütçe  revizesinde; alım ödeneği 940 bin TL, gider 
ödeneği 4,2 milyon TL olarak kabul edilmiş, dönem kârının 3 milyon TL olarak 
gerçekleşeceği kabul edilmiştir. 

2016 yılında; yatırım ödeneğinden 32 bin TL harcama yapılmış, 909 bin TL 
tutarında alım, 4 milyon TL gider gerçekleştirilmiş, 2,8 milyon TL olarak gerçekleşen 
dönem kârından 344 bin TL tutarındaki kurumlar vergisi düşüldükten sonra 2,4 milyon 
TL dönem net kârı elde edilmiştir. 

B- Finansman: 
Şirket’in finansman programı bulunmamaktadır. 
C- Giderler: 
2016 yılı gider ödenekleri ve gerçekleşmeleri, önceki yıl değerleri ile birlikte 

tablo 6’da gösterilmiştir. 
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         Tablo: 6- Giderler 

2015
Ödeneğin

son
İlk Son durumuna İlk Son

durum durum göre fark duruma duruma
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL göre (%) göre (%)

0-  İlk madde ve malzeme giderleri 30 32 35 29 (5) (6,3) (14,3)
1-  İşçi ücret ve giderleri 423 723 654 645 (7) (35,3)
2- Memur ve sözleş. pers.ücret ve gid. 364 262 253 233 111 38,9 43,9
3- Dışardan sağl.fayda ve hizmet gid. 1.054 1.230 1.410 1.369 (356) (14,3) (25,2)
4- Çeşitli giderler 132 189 167 129 (35) (30,2) (21,0)
5- Vergi, resim ve harçlar 5 19 30 25 (25) (73,7) (83,3)
6- Amortisman ve tükenme payları 1.732 1.750 1.667 1.616 65 (1,0) 3,9
7-  Finansman giderleri

Toplam 3.740 4.205 4.216 4.046 (170) (3,8) (4,0)

G i d e r l e r

2016

Gerçekleşen
Ödenek

Gerçekleşen
Ödeneğe göre sapma

 
2016 yılı giderleri toplamı 4 milyon TL olup, ödeneğin ilk durumuna göre %3,8 

son durumuna göre %4 oranında düşük gerçekleşmiştir. 
29 bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme giderleri; kırtasiye, büro ve 

temizlikle ilgili malzeme giderlerine ilişkindir.  
Şirket’te, işçi statüsünde çalışmakta olan 8 personele 645 bin TL ücret ve benzeri 

ödeme yapılmıştır.2016 yıl sonu itibariyle 7 işçi personel bulunmaktadır. 2016 yılında, 
sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan bir personele, yönetim kurulu üyelerine 
ödenen maaş dahil toplam 233 bin TL tutarında ücret ve benzeri ödemede bulunulmuş, 
bu tutarın tamamı  cari yıl giderlerine verilmiştir. 

Şirket’in 2016 yılında 1,4 milyon TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmet giderlerinin; 308 bin TL’si büro hizmeti alımına, 130 bin TL’si teknik hizmet 
alımına, 388 bin TL’ si otopark arsa kirasına, 112 bin TL’si temizlik hizmeti alımına, 
294 bin TL’si otopark işletmeciliği hizmet alımına, 20 bin TL’si aydınlatma, ısıtma ve 
su giderlerine, 9 bin TL’si dışarıya yaptırılan bakım onarım giderlerine, 30 bin TL’si 
müşavirlik hizmetlerine, 4,3 bin TL’si şehir içi ulaşım giderine, 7,1 bin TL’si araç 
kiralama giderlerine, 48 bin TL’si taşeron hizmet alımı personeli kıdem tazminat 
giderine, 19 bin TL’si de diğer giderlere aittir. 

129 bin TL tutarındaki çeşitli giderlerin; 68 bin TL’si ilan ve reklam giderlerine, 
17 bin TL’si ticaret odası aidat giderine, 14 bin TL’si misafir ağırlama giderlerine, 5 bin 
TL’si yolluk giderlerine, 7,8 bin TL’si PTT giderlerine, 12 bin TL’si dava, icra, noter 
ve sigorta giderlerine aittir. 

Vergi, resim ve harçlar tutarı 24,9 bin TL’nin; 20,4 bin TL’si emlak vergisi, 1,9 
bin TL’si damga vergisi, 1,1 bin TL’si çevre temizlik vergisi, 1,5 bin TL’si de diğer 
vergi resim ve harç giderleri ile ilgilidir. 

Amortisman giderleri 1.616 bin TL olup, 1.563 TL’si Şirketin işletme hakkı 
devredilen santralleri ile ilgilidir. 

D-Tedarik işleri:  
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1-Alımlar: 
a)İlk madde, malzeme ve emtia alımları:  
Şirket’in 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ilk madde ve malzeme alımları, 

program ve önceki yıl değerleri ile birlikte tablo 7’de gösterilmiştir. 
 

         Tablo: 7- İlk madde ve malzeme alımları 

 

Şirket’in malzeme alımları doğrudan temin suretiyle yapılmış olup, kırtasiye ve 
büro malzemesi, kayda tabi malzeme ve temizlik malzemesi kapsamında toplam 29 bin 
TL’lik malzeme alımı yapılmıştır. 

b) Hizmet alımları:  
Şirket’in 2016 yılında gerçekleştirdiği hizmet alımları, program ve geçen yıl 

değerleriyle birlikte tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo: 8- Hizmet alımları 

 
2016 yılında, doğrudan temin suretiyle otopark işletmeciliği hizmeti, araç 

kiralama, mali müşavir ve avukat ile yapılan sözleşme kapsamında hizmet alınırken; 
temizlik, ve büro hizmet alımları ihale suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

2015
Ödeneğe

 Alımlar Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen göre
sapma

Bin TL Bin TL Bin TL %
   -Büro hizmeti 285 439 437 (0,5)
   -Temizlik hizmeti 118 112 112 0,0
   -Otopark hizmeti 206 294 294 0,0
   -Müşavirlik hizmeti 25 30 30 0,0
   -Araç kiralama - 30 7 (100,0)

 Toplam 634 905 880 (2,8)

2016

2015
Ödeneğe

 Alımlar Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen göre
sapma

Bin TL Bin TL Bin TL %

   -Kırtasiye ve büro malzemesi 16 14 11 (21,4)
   -Sosyal temizlik malzemesi 7 12 9 (25,0)
   -Kayda tabi malzeme 7 9 9 0,0

 Toplam 30 35 29 (17,1)

2016
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1-Alımlar: 
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Veri hazırlama ve veri giriş işleri için 7 kişi, teknik destek işleri için 2 kişi 
temizlik işi için 4 kişi, otopark hizmet işi için 7 kişi olmak üzere toplam 20 kişi hizmet 
alımı yoluyla çalıştırılmıştır. 

Alım programında 30 bin TL’lik araç kiralaması öngörülmüş olup, faaliyet 
döneminde Yönetim Kurulu üyesi için kiralanan araca 12.08.2016-21.11.2016 dönemi 
için KDV dahil 8 bin TL ödeme yapılmıştır.  

2013 yılında ÖİB ile Şirket arasında imzalanan protokolle, Atatürk Bulvarı 
üzerinde bulunan 4.219 m2 yüz ölçümlü ÖİB’ye ait taşınmaz; otopark alanı, çay 
işletmeciliği vb. olarak işletilmek üzere, aylık 30 bin TL kira bedeliyle, 01.07.2013 
tarihinden başlamak üzere bir yıllığına Şirket’e kiralanmıştır. 

Söz konusu alanın otopark alanı olarak kullanılması için gerekli kanuni izin ve 
ruhsatlar Şirket tarafından alınarak 2014 yılında faaliyete geçirilmiş olup, otopark 
işletmeciliği doğrudan temin yöntemiyle, hizmet alımı (7 personel) yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. 

2014 yılında ilk olarak iki aylık olarak yapılan hizmet alımı, imzalanan 
sözleşmelerle üçer aylık sürelerle uzatılarak devam ettirilmiştir. 

Şirket tarafından ÖİB’ye yazılan 29.01.2014 tarih ve 48 sayılı yazıda; anılan 
otopark alanının ihale yoluyla işletilebilmesi için personel çalıştırmaya dayalı hizmet 
alımı için ilgili kurumlardan gerekli olan izinlerin alınması talep edilmişse de bu güne 
kadar bir gelişme olmamıştır. 

2015 yılı denetim raporunda; hizmet bedelinin yıllık tutarının doğrudan temin 
limitinin üzerinde olduğundan, üçer aylık sürelerle hizmet alımı yapılmasının 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olmadığı tespit edildikten sonra, “Otopark 
işletmeciliği için yapılan hizmet alımının ihale yoluyla gerçekleştirilmesi” önerilmiş 
olmasına rağmen, 21.01.2016 tarihinden itibaren yapılan hizmet alımlarına (7 personel 
ve 32 bin TL aylık bedelle) ikişer aylık sürelerle devam edilmektedir. 

Yıllık tutarı doğrudan temin limitinin üzerinde olan otopark işletmeciliği hizmet 
alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak ikişer aylık sürelerle doğrudan 
temin yoluyla yapılması uygulamasından vaz geçilerek, ihale yoluyla gerçekleştirilmesi 
önerilir. 

E-Şirket faaliyetleri: 
Şirket’in, santrallerinin mülkiyet ve işletme haklarının devredildiği 01.09.2008 

tarihinden itibaren herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. 
Mülkiyeti Şirket’e ait olup, işletme hakkı devredilen 8 santralin devir 

sözleşmelerinde; santralların ihtiyaç duyacakları her türlü ilave tesis ve geliştirme 
amaçlı yatırımlarının ADÜAŞ ve varsa diğer kamu kurumlarından onay alınarak 
gerçekleştirilmesi, işletme hakkı devredilen tesislerin “varlık tüm risk sigortası”nın 
lehdarı ADÜAŞ olacak şekilde işletme hakkını devralan şirket tarafından yapılması 
hususları düzenlenmiş olup, bunların takibi ADÜAŞ’a aittir. 

Şirketin santrallar üzerinde yaptığı denetim çalışmalarında; devredilen 
santrallerde, sigorta, araç tescil, güvenlik, optimum personel sayısı, personel eğitimleri 

17Sayıştay   



 
 

vb. idari konuların yanı sıra bakım-onarım, rehabilitasyon çalışmaları, yapılması 
zorunlu olan testler gibi teknik konularda incelemeler gerçekleştirilmiştir.  

ÖİB tarafından 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrası kapsamında 
muhtemel taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmeleri konusunda Şirkete verilen 
yetkiler kapsamında bazı taşınmazların özelleştirme faaliyetleri de yürütülmüştür. 

Taşınmazların satış yöntemi, genellikle açık artırma usulü ile yapılmaktadır. 
ADÜAŞ, taşınmazların değer tespitlerine yönelik çalışmalarını, aralarında 

Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansına sahip ve/veya 
üniversitelerin uluslararası akredite edilmiş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 
bölümlerinde yüksek lisans eğitimine devam eden konusunda uzman personelin de 
bulunduğu farklı branşlardaki personel ile yerine getirmektedir.  

Değer tespit komisyonları tarafından 2016 yılında 159 adet değer tespit raporu 
hazırlanmış olup, bunların %65’ini konut imarlı arsa, %11’ini ticari imarlı arsa, 
%23’ünü tarla, %1’ini turizm tesis alanı imarlı arsa değerlemeleri oluşturmuştur.  

Anılan raporlarda toplam 934.808,60 m2 tapulu alanın değer tespiti yapılmıştır. 
2016 yılı içinde toplam tutarı 85,3 milyon TL olan 16 adet taşınmaz satış 

sözleşmesi imzalanmış olup, bunların 7'si peşin olarak ödenmiş 4 tanesi ise vadeli 
ödeme seçeneğini tercih etmiştir. 2016 yılında Özelleştirme Fonu hesabına (geçmiş 
yıllardan gelen taksit ödemeleri hariç) toplam 16,48 milyon TL aktarılmıştır. 

İhaleleri 2016 yılında yapılıp ÖYK veya ÖİB onayında bekleyen veya sözleşme 
imza aşamasına gelinen varlıkların toplam ihale bedeli 46,4 milyon TL’dir. 

Şirket tarafından gerçekleştirilen özelleştirme ihaleleri kapsamında 31.03.2017 
tarihi itibariyle Alıcı firmalara toplam ihale bedeli 720,5 milyon TL olmak üzere 55 
taşınmaz devredilmiş, toplam 152,9 milyon TL'lik özelleştirme işlemi ise onay veya 
sözleşme aşamasındadır. 

ÖİB ve Şirket arasında düzenlen 01.07.2013 tarihli protokol kapsamında 4.219 
m2 lik arsa otopark olarak aylık 32.313 TL bedelle Şirkete kiralanmış olup, 2016 yılı 
faaliyet döneminde otopark işletmeciliğinden toplam 1,2 milyon TL (KDV hariç) gelir 
elde edilmiştir. 

ÖYK’nın; 
-27.01.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı ile; Kastamonu İli İnebolu İlçesindeki 

liman ve tersane alanı özelleştirme kapsam ve programına alınarak, özelleştirme 
yöntemi “işletme hakkının devri” olarak, 

-15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile; Hopa Termik Santrali  özelleştirme 
kapsam ve programına alınarak, santralin özelleştirme yöntemi “varlık satışı” olarak, 
santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme yöntemi “varlık satışı” ve/veya 
“kullanım izninin devri” ve/veya “işletme hakkının verilmesi” olarak, 

-22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile; ADÜAŞ’ın özelleştirilmesine karar 
verilerek, özelleştirme yöntemi “satış (blok satış)” olarak, 

18 Sayıştay   
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muhtemel taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmeleri konusunda Şirkete verilen 
yetkiler kapsamında bazı taşınmazların özelleştirme faaliyetleri de yürütülmüştür. 

Taşınmazların satış yöntemi, genellikle açık artırma usulü ile yapılmaktadır. 
ADÜAŞ, taşınmazların değer tespitlerine yönelik çalışmalarını, aralarında 

Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansına sahip ve/veya 
üniversitelerin uluslararası akredite edilmiş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 
bölümlerinde yüksek lisans eğitimine devam eden konusunda uzman personelin de 
bulunduğu farklı branşlardaki personel ile yerine getirmektedir.  

Değer tespit komisyonları tarafından 2016 yılında 159 adet değer tespit raporu 
hazırlanmış olup, bunların %65’ini konut imarlı arsa, %11’ini ticari imarlı arsa, 
%23’ünü tarla, %1’ini turizm tesis alanı imarlı arsa değerlemeleri oluşturmuştur.  

Anılan raporlarda toplam 934.808,60 m2 tapulu alanın değer tespiti yapılmıştır. 
2016 yılı içinde toplam tutarı 85,3 milyon TL olan 16 adet taşınmaz satış 

sözleşmesi imzalanmış olup, bunların 7'si peşin olarak ödenmiş 4 tanesi ise vadeli 
ödeme seçeneğini tercih etmiştir. 2016 yılında Özelleştirme Fonu hesabına (geçmiş 
yıllardan gelen taksit ödemeleri hariç) toplam 16,48 milyon TL aktarılmıştır. 

İhaleleri 2016 yılında yapılıp ÖYK veya ÖİB onayında bekleyen veya sözleşme 
imza aşamasına gelinen varlıkların toplam ihale bedeli 46,4 milyon TL’dir. 

Şirket tarafından gerçekleştirilen özelleştirme ihaleleri kapsamında 31.03.2017 
tarihi itibariyle Alıcı firmalara toplam ihale bedeli 720,5 milyon TL olmak üzere 55 
taşınmaz devredilmiş, toplam 152,9 milyon TL'lik özelleştirme işlemi ise onay veya 
sözleşme aşamasındadır. 

ÖİB ve Şirket arasında düzenlen 01.07.2013 tarihli protokol kapsamında 4.219 
m2 lik arsa otopark olarak aylık 32.313 TL bedelle Şirkete kiralanmış olup, 2016 yılı 
faaliyet döneminde otopark işletmeciliğinden toplam 1,2 milyon TL (KDV hariç) gelir 
elde edilmiştir. 

ÖYK’nın; 
-27.01.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı ile; Kastamonu İli İnebolu İlçesindeki 

liman ve tersane alanı özelleştirme kapsam ve programına alınarak, özelleştirme 
yöntemi “işletme hakkının devri” olarak, 

-15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile; Hopa Termik Santrali  özelleştirme 
kapsam ve programına alınarak, santralin özelleştirme yöntemi “varlık satışı” olarak, 
santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme yöntemi “varlık satışı” ve/veya 
“kullanım izninin devri” ve/veya “işletme hakkının verilmesi” olarak, 

-22.07.2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile; ADÜAŞ’ın özelleştirilmesine karar 
verilerek, özelleştirme yöntemi “satış (blok satış)” olarak, 

 
 

belirlenmiş, ADÜAŞ’ın özelleştirmesinin 31.12.2020 tarihine kadar 
tamamlanması öngörülmüştür. 

İnebolu Limanının işletme hakkı sahipliği dahil ADÜAŞ’ın sermayesindeki 
%100 oranındaki ÖİB payının “blok satışı” ve Hopa Termik Santralinin de diğer 
taşınmazları ile birlikte “varlık satışı” suretiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için 
Eylül/2015 ayında çıkılan ve son teklif verme tarihi 09.10.2015 olarak belirlenen ihale; 

“-İhale dokümanlarında İnebolu Limanına ilişkin kullanım alanlarının imar 
planlarından önceki duruma göre belirtilmesi, 

-İnebolu Limanının işletilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı ve yatırımcılar 
açısından verecekleri fiyatı etkileyecek İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin son teklif 
verme tarihinden önce yatırımcılarla paylaşılamaması, 

-İhaleye konu bazı taşınmazlar üzerinde ihtiyati tedbir kararı olması ve bu kararın 
sonucu taşınmazların tapu devirlerinin ADÜAŞ adına yapılamaması, bazı taşınmazların 
ise Kültür Varlığı olarak tescilli olması ve bu konuda ilgili izinlerin alınmamış olması, 

-Hopa taşınmazları üzerinde kamu kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılan 
alanların olması ve bu kuruluşların ihaleye çıktıktan sonra söz konusu alanlara ilişkin 
devir taleplerinin bulunması” 

nedenleriyle ÖİB’nin 22.10.2015 tarih ve 909 sayılı “Olur”u ile iptal edilmiştir. 
ÖİB’nin 27.10.2015 tarih ve 921 sayılı “Oluru” ile de; 
“-Hopa Termik Santralinin satışı, bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 

ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen varlık satışı ve/veya 
kullanım izninin devri ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemi ile, 

-19.02.2015 tarihli 2015/06 sayılı ÖYK Kararı ile kapsam ve programa alınan ve 
Kastamonu ili, İnebolu ilçesindeki taşınmazlar ile İnebolu Liman sahasında kalan, 
İdaremiz Başkanlık Makamının 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı Olur’u ile Türkiye 
Denizcilik İşletmelerine devredilen alanların da içinde yer aldığı 133.248,23 m2 dolgu 
alanı, 354.244,21 m2 deniz yüzeyi, 48.765,57 m2 tapulu arazi olmak üzere toplam 
536.258,01 m2 yüzölçümlü taşınmazın işletme hakkının, Ankara Doğal Elektrik Üretim 
ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)’ye devredilerek özelleştirme sonrası imzalanacak “İşletme 
Hakkı Devir Sözleşmesi”nin imza tarihinden başlamak üzere 49 yıl süre ile verilmesini 
teminen işletme hakkı verilmesi yöntemi ile, 

-Ekli listede yer alan muhtelif taşınmazların varlık satışı yöntemi ile”  
ADÜAŞ tarafından özelleştirilmeleri öngörülmüştür. 
Bu taşınmazlar, daha sonra kendi içerisinde 3 gruba ayrılarak, grup olarak ihaleye 

çıkılmıştır.  
Liman’ın işletme hakkı ile birlikte, Hopa Termik Santrali ile diğer taşınmazları, 

Mardin İli Mazıdağı İlçesinde 949.243,66 m2, İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk 
Mahallesinde 6.022,00 m2 ve yine İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde 
946,67 m2 arsanın 1/3 hissesinin bulunduğu taşınmazlar, 30.11.2015 tarihinde 5 
isteklinin katıldığı ihale sonucunda pazarlık görüşmelerinin ardından yapılan açık 
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artırma ile 76 milyon TL bedel ile Eti Bakır AŞ’ye satılmış ve satış 14.03.2016 tarih ve 
2016/31 sayılı ÖYK kararı ile onaylanmıştır. 

ÖYK’nın 2016/31 sayılı satış kararına esas 30.11.2015 tarihli ihale işlemi ve 
ihale komisyonu kararı hakkında, Danıştay 13. Dairesince itiraz yolu kapalı olmak üzere 
“yürütmesinin durdurulmasına” 02.03.2017 tarihinde karar verilmesi üzerine, ÖİB’ce 
05.04.2017 tarih ve 2304-2306 sayılı yazıları ile alıcıdan varlıkların iadesi istenmiş olup, 
alıcı 11.04.2017 tarih ve 2801-2802 sayılı yazıları ile geri devir ve teslime hazır 
olduğunu bildirmiştir. 

Söz konusu varlıkların geri alınma işlemlerinin yapılması ile ÖİB’nin 10.05.2017 
tarih ve 3143 sayılı yazısı ile ADÜAŞ görevlendirilmiştir. 

F-Pazarlama: 
Şirket’in, santrallerinin mülkiyet ve işletme haklarının devredildiği 01.09.2008 

tarihinden itibaren herhangi bir pazarlama faaliyeti bulunmamaktadır. 
G-Sigorta işleri: 
İşletme hakkı devredilen santrallarla ilgili Devir Sözleşmesinin 15 inci 

maddesinde; üretim tesisleri ve mütemmim cüzleri ile bunların işletilmesi için varlığı 
zorunlu bulunan her türlü taşınır ve taşınmazların yangın, infilak, kaza, yıldırım, zelzele, 
sel, grev, gösteri ve benzeri toplumsal olaylar, sabotajlar, terör eylemleri de dahil olmak 
üzere üretim tesisleri açısından söz konusu olabilecek bütün rizikolara karşı, ADÜAŞ 
adına ve lehdarı ADÜAŞ olacak şekilde, varlık tüm risk sigortası yaptırılması ve söz 
konusu sigortalarla ilgili prim, masraf ve her türlü ödemenin işletme hakkını devralan 
Şirket tarafından karşılanması öngörülmüştür. 

2016 yılında; jeotermal santrallar 31.12.2015-01.07.2017 dönemini kapsayan 
poliçe ile 1,8 milyar TL, hidrolik santrallar 01.06.2016 - 01.12.2017 dönemini kapsayan 
poliçe ile 1,3 milyar TL değer üzerinden sigorta ettirilmiş ve primleri yüklenici 
tarafından ödenmiştir. Hizmet alımı yoluyla işlettirilen otopark alanı 23.01.2016-
23.01.2017 dönemini kapsayan poliçe ile 3,8 milyon TL değer üzerinden otopark garaj 
mali mesuliyeti sigortası ile güvence altına alınmış ve 5 bin TL prim ödenmiştir. 

H-İşletme sonuçları: 
1-Satışların kârlılığı: 
Şirket’in 2016 yılında herhangi bir satış geliri ve üretim maliyeti 

bulunmadığından işletme sonuçları çizelgesi düzenlenmemiş ve kârlılık analizi 
yapılmamış, 2,5 milyon TL tutarındaki faaliyet zararı genel yönetim giderlerinden 
kaynaklanmıştır. 

Otopark alanının hizmet alımı yoluyla işlettirilmesinden elde edilen 1.206 bin TL 
tutarındaki gelir, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar olarak “649-Diğer olağan 
gelir ve kârlar” hesabında izlenirken, bu faaliyetlerle ilgili 388 bin TL tutarındaki 
otopark arsası kira gideri ile 294 bin TL tutarındaki otopark hizmet alım giderlerinin 
“632-Genel Yönetim Giderleri” hesabına verilmesi nedeniyle, faaliyet giderleri ve 
dolayısıyla faaliyet zararı 682 bin TL yüksek gerçekleşmiştir. 
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682 bin TL tutarındaki otopark işletme giderleri hariç tutulduğunda, işletme 
faaliyetleri zararı 1,8 milyon TL olmaktadır. 

2-Milli ekonomiye katkı: 
a)Gayri safi milli hasılaya katkı: 
Şirket’in 2016 yılı faaliyet döneminde üretici fiyatlarıyla gayri safi yurt içi 

hasılaya katkısı olarak 1.045 bin TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya ve alıcı 
fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya katkısı ise olarak 1.069 bin TL olarak 
hesaplanmıştır.  

Şirket’in GSMH’ye katkısının oluşumu (Ek:7) de verilmiştir. 
b) Hazine ile ilişkiler: 
2016 yılında 368 bin TL’si yükümlü, 287 bin TL’si sorumlu olduğu vergiler 

olmak üzere Şirket adına 655 bin TL vergi tahakkuku yapılmış, önceki yıldan devreden 
23 bin TL tutarındaki vergilerle birlikte 647 bin TL tutarındaki vergi ödenmiş veya 
mahsup edilmiş, 31 bin TL’si 2017 yılına devretmiştir. 

Şirket adına tahakkuk eden vergilerin ayrıntısı (Ek:8)’de verilmiştir. 
I-Bağlı ortaklık ve iştirakler: 
2015 yılı sonu itibarıyla iştirak edilen şirketlerin sermayeleri ve ADÜAŞ’ın 

taahhüt ettiği ve ödediği sermaye payları tablo 9’da gösterilmiştir. 
Tablo: 9- İştirakler 

Esas Ödenmiş Taahhüt
sermayesi sermayesi edilen

Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % Bin TL Bin TL %
Mitaş Enerji ve Mad.
İnş. İşl. Türk AŞ

100.000 100.000 66 0,0663 66 100 66 66 100

Milli Reasürans TAŞ 660.000 660.000 22.241 3,37 22.241 100 38.672 38.672 100
Compagnie Financiere
Ottomane SA(*)

31.534 31.534 0,448 1,419 0,448 100 0,448 0,448 100

Sönmez Neşriyat ve
Matbaacılık AŞ

800 800 0,002 0,003 0,002 100 0,002 0,002 100

Toplam 792.334 792.334 22.307 2,8 22.307 100 38.738 38.738 100
(*) Esas sermayesi 8.500 Avro, ADÜAŞ hissesi %1,419 oranında 120,64 Avro, döviz kuru 3,7099.

İştirakler

İştirakin Kuruluşça 2016 yılı sonunda Toplam kamu payı
Taahhüt

Ödenen Ödenenedilen

 
Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 

sayılı oluruyla özelleştirilmek üzere Şirkete devredilmesi kararlaştırılan 4 iştirakin 
hisseleri 31.03.2016 tarihinde 22.307 bin TL olarak Şirket kayıtlarına alınarak 
aktifleştirilmiştir. 
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Milli Reasürans TAŞ: 
Merkezi İstanbul’da olan 660 milyon TL esas sermayeli Şirketin %3,37 

oranındaki hissesi, ÖYK’nın 04.10.2013 tarih ve 2013/168 sayılı kararıyla özelleştirme 
kapsam ve programına alınmış, ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru 
kapsamında 31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a devredilmiştir. 

Şirketin sermayesinde %2,49 oranında 16.431 bin TL tutarında T.C. Ziraat 
Bankası AŞ’nin de payı bulunmaktadır. 

Şirketin 2016 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde yapılmış, 
2016 yılı dönem kârı üzerinden, 12,5 milyon TL’si birinci, 37,5 milyon TL’si ikinci kâr 
dağıtımı olmak üzere 50 milyon TL’lik temettü dağıtılması kararlaştırılmıştır. 

Şirketin ADÜAŞ’a ait %3,37 oranında 22.241 bin TL tutarındaki hisselerin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde ihale ilanına çıkılmış, son 
teklif verme tarihi 18.08.2017 olarak belirlenmiştir. 

Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk AŞ: 
Merkezi Ankara’da olan 100 milyon TL esas sermayeli Şirketin %0,0663 

oranındaki hissesi, ÖYK’nın 22.07.2013 tarih ve 2013/119 sayılı kararıyla özelleştirme 
kapsam ve programına alınmış, ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru 
kapsamında 31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a devredilmiştir. 

Şirketin ADÜAŞ’a ait %0,0663 oranında 66 bin TL tutarındaki hisselerin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale 
sonucunda, Şirket hisselerinin 292 bin TL bedelle Mitaş Yatırım AŞ’ye satılması 
kararlaştırılmış, satış kararı ÖİB’nin 19.07.2017 tarih ve ÖİB-K-96 sayılı kararıyla 
onaylanmıştır. 

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ: 
Merkezi İstanbul’da olan 800 bin TL esas sermayeli Şirketin %0,003 oranındaki 

hissesi, ÖYK’nın 04.10.2013 tarih ve 2013/168 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış, ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru kapsamında 
31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a devredilmiştir. 

Şirketin ADÜAŞ’a ait %0,003 oranında 2 TL tutarındaki hisselerin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde ihale ilanına çıkılmış, son 
teklif verme tarihi 18.08.2017 olarak belirlenmiştir. 

Compagnie Financiere Ottomane SA: 
Merkezi Lüxembourg’da olan 8,5 milyon Avro esas sermayeli Şirketin %1,4 

oranındaki adi hisseleri ile %2,41 oranındaki kurucu hisseleri, ÖYK’nın 04.10.2013 
tarih ve 2013/168 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınmış, ÖİB’nin 
21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru kapsamında 31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a 
devredilmiştir. 

Şirketin 2015 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 10.05.2016 tarihinde yapılmış, 
2015 yılı dönem kârı üzerinden dağıtılan 228 bin TL tutarındaki temettü ADÜAŞ’a 
ödenmiştir. 2016 yılına ilişkin genel kurul toplantısı da 11.05.2017 tarihinde yapılmıştır. 
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kapsamında 31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a devredilmiştir. 

Şirketin sermayesinde %2,49 oranında 16.431 bin TL tutarında T.C. Ziraat 
Bankası AŞ’nin de payı bulunmaktadır. 

Şirketin 2016 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde yapılmış, 
2016 yılı dönem kârı üzerinden, 12,5 milyon TL’si birinci, 37,5 milyon TL’si ikinci kâr 
dağıtımı olmak üzere 50 milyon TL’lik temettü dağıtılması kararlaştırılmıştır. 

Şirketin ADÜAŞ’a ait %3,37 oranında 22.241 bin TL tutarındaki hisselerin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde ihale ilanına çıkılmış, son 
teklif verme tarihi 18.08.2017 olarak belirlenmiştir. 

Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk AŞ: 
Merkezi Ankara’da olan 100 milyon TL esas sermayeli Şirketin %0,0663 

oranındaki hissesi, ÖYK’nın 22.07.2013 tarih ve 2013/119 sayılı kararıyla özelleştirme 
kapsam ve programına alınmış, ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru 
kapsamında 31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a devredilmiştir. 

Şirketin ADÜAŞ’a ait %0,0663 oranında 66 bin TL tutarındaki hisselerin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale 
sonucunda, Şirket hisselerinin 292 bin TL bedelle Mitaş Yatırım AŞ’ye satılması 
kararlaştırılmış, satış kararı ÖİB’nin 19.07.2017 tarih ve ÖİB-K-96 sayılı kararıyla 
onaylanmıştır. 

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ: 
Merkezi İstanbul’da olan 800 bin TL esas sermayeli Şirketin %0,003 oranındaki 

hissesi, ÖYK’nın 04.10.2013 tarih ve 2013/168 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış, ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru kapsamında 
31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a devredilmiştir. 

Şirketin ADÜAŞ’a ait %0,003 oranında 2 TL tutarındaki hisselerin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde ihale ilanına çıkılmış, son 
teklif verme tarihi 18.08.2017 olarak belirlenmiştir. 

Compagnie Financiere Ottomane SA: 
Merkezi Lüxembourg’da olan 8,5 milyon Avro esas sermayeli Şirketin %1,4 

oranındaki adi hisseleri ile %2,41 oranındaki kurucu hisseleri, ÖYK’nın 04.10.2013 
tarih ve 2013/168 sayılı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınmış, ÖİB’nin 
21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru kapsamında 31.03.2016 tarihinde ADÜAŞ’a 
devredilmiştir. 

Şirketin 2015 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 10.05.2016 tarihinde yapılmış, 
2015 yılı dönem kârı üzerinden dağıtılan 228 bin TL tutarındaki temettü ADÜAŞ’a 
ödenmiştir. 2016 yılına ilişkin genel kurul toplantısı da 11.05.2017 tarihinde yapılmıştır. 

 
 

2015 yılında MİTAŞ’ın dönem kârı 37.901 bin TL, Milli Reasürans TAŞ’nin 
dönem kârı 130.243 bin TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılında MİTAŞ’ın dönem kârı 
36.969 bin TL, Milli Reasürans TAŞ’nin dönem kârı 135.641 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

2016 yılında iştiraklerin, Özelleştirme Fonuna ait olduğu 2015 yılı dönem kârları 
üzerinden tahsil edilerek gelir kaydedilen 1.576 bin TL tutarındaki temettünün; 1.348 
TL’si Şirkete Milli Reasürans TAŞ’den, 228 bin TL’si Compagnie Financiere Ottomane 
SA’dan elde edilirken, 2017 yılında denetim tarihi (Temmuz/2017) itibarıyla 2016 yılı 
kârları üzerinden Compagnie Financiere Ottomane SA’dan 274 bin TL’si temettü 
tahsilatı yapılmıştır.  

Yurt dışı iştirak olan Compagnie Financiere Ottomane SA ile %0,003 oranındaki 
hissesine sahip olunan Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ’nin dönem sonucu ve 
temettü dağıtımına ilişkin bilgi bulunmamakla birlikte, 2017 yılında Compagnie 
Financiere Ottomane SA’nın 2016 yılı kârı üzerinden 274 bin TL temettü tahsilatı 
yapılmıştır. 

Milli Reasürans TAŞ’nin 28.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ilişkin olağan 
genel kurul toplantısında dağıtılması kararlaştırılan 50 milyon TL’lik kâr payı üzerinden 
ADÜAŞ adına 1.685 bin TL temettü tahakkuk etmiş olmasına rağmen, denetim tarihi 
(Temmuz/2017) itibarıyla herhangi bir temettü tahsilatı yapılmamıştır. 

Milli Reasürans TAŞ’nin ADÜAŞ’a ait %3,37 oranında 22.241 bin TL 
tutarındaki hisselerin özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde ihale 
ilanına çıkılmış olduğu ve son teklif verme tarihinin 18.08.2017 olarak belirlenmiş 
olduğu huşuları dikkate alınarak, özelleştirme tarihinden sonra temettülerin tahsilatında 
sorunla karşılaşılmaması için, temettü tahsilatının zamanında yapılması önem arz 
etmektedir. 

Söz konusu dört iştirakin satışına ilişkin yetki devri ile ilgili olarak; 
-20.07.2015 tarih ve 596 sayılı ÖİB olurunda; “ÖYK kararlarına istinaden 

özelleştirme kapsam ve programında bulunan belirtilen şirketlerdeki İdaremiz 
hisselerinin Ankara Doğal Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)’ye devredilmesi;” denilmek 
suretiyle, hisselerin devri de öngörülmüş olmasına rağmen, 

-21.07.2015 tarih ve 607 sayılı ÖİB olurunda, hisselerin devrini öngören ifade 
olur metninden çıkarılarak, ADÜAŞ’a devredilecek yetkiler belirlenmiş, 

-596 sayılı olurun 22.07.2017 tarih ve 4739 sayılı yazı ile, 607 sayılı olurun 
22.07.2017 tarih ve 4740 sayılı yazı ile ADÜAŞ’a gönderilmiştir. 

2015/596 sayılı ÖİB olurunda öngörülmüş olan hisse devrine ilişkin yetkinin, 
2015/607 sayılı olur metninden çıkarılmış olmasına ve her iki olurun da aynı tarihte 
ADÜAŞ’a gönderilmiş olmasına karşılık, 2015/607 sayılı olur yerine 2015/596 sayılı 
olur esas alınarak, iştirak hisseleri tutarı 22.307 bin TL “529-Diğer sermaye yedekleri” 
hesabı karşılığında “242-İştirakler” hesabına borç kaydedilmiştir. 
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4046 sayılı Kanun kapsamında kuruluşların aktiflerinde bulunan iştirakler dahil 
her türlü varlıkların özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonuna 
devredilmesi nedeniyle varlıkların değeri zarar yazıldığından, satışı teminen ADÜAŞ’a 
yetki verilen iştirak hisselerinin satışından elde edilen gelirler Özelleştirme Fonuna 
aktarılacak, “242-İştirakler” hesabının da “529-Diğer sermaye yedekleri” hesabı 
karşılığında kapatılması gerekecektir. 

4046 sayılı Kanun’un; 
-9’uncu maddesinde; özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler ile 

İdareye devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler Özelleştirme Fonunun 
kaynakları arasında sayılmış, 

-27’nci maddesinde; bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin işlemler katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaf olduğu düzenlenmiştir. 

ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluruyla, Özelleştirme İdaresine ait olan 
iştirak hisselerinin satışını teminen 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 18 inci 
maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre, Özelleştirme İdaresine ait olduğu döneme ait 
2015 yılı dönem kârları üzerinden tahakkuk eden temettüleriyle birlikte 31.03.2016 
tarihinde ADÜAŞ’a devredilen iştiraklerle ilgili olarak; 

-Özelleştirmeye ilişkin değerlendirme ve ihale çalışmalarının Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca yürütüldüğü, 

-Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk AŞ’nin özelleştirilmesi için ÖİB 
tarafından 18.07.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, Şirket hisselerinin 292 
bin TL bedelle Mitaş Yatırım AŞ’ye satılması kararlaştırıldığı ve satış kararının ÖİB’nin 
19.07.2017 tarih ve ÖİB-K-96 sayılı kararıyla onaylandığı, 

-Milli Reasürans TAŞ ve Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık AŞ’nin 
özelleştirilmesi için ÖİB tarafından 18.07.2017 tarihinde ihale ilanına çıkıldığı, son 
teklif verme tarihinin 18.08.2017 olarak belirlendiği, 

hususları dikkate alındığında, ÖİB oluruyla, Özelleştirme İdaresine ait olan 
iştirak hisseleri 31.03.2016 tarihi itibarıyla satış gerekçesiyle ADÜAŞ’a devredilirken, 
İştiraklerin Özelleştirme Fonuna ait olduğu 2015 yılında elde ettikleri dönem kârları 
üzerinden tahakkuk eden temettü gelirlerinin de ADÜAŞ’ta gelir kaydedilmesinin, 
Özelleştirme Fonuna ait olduğu için her türlü vergiden muaf olan temettü gelirlerinin, 
ADÜAŞ’ın 2016 yılı kurumlar vergisi matrahına dahil edilmek suretiyle 45,6 bin TL 
fazla kurumlar vergisi ödenmesine neden olunmasının makul bir gerekçesi 
bulunmamaktadır. 

İştirak hisselerinin ADÜAŞ’a devredilmesinin nedeninin hisselerin 
değerlendirilmesi ve özelleştirilmesi olduğu dikkate alındığında, iştiraklerin faaliyetleri 
ve dönem sonuçlarının yakından takip edilmesi önem arz etmektedir.   

J-Yatırımlar: 
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2016 yılı faaliyet döneminde 60 bin TL olarak öngörülen yatırım ödeneğinden 32 
bin TL tutarında demirbaş alımı yapılmış ve ilgili hesaplarına kaydedilmiştir. 

32 bin TL tutarındaki demirbaş alımları, Genel Müdürlük ve otoparkta 
kullanılmak üzere alınan teknik ekipmanlarla ilgilidir. 
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V. BİLANÇO 
 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin 2016 yılı bilançosu, Şirket 
Yönetim Kurulu’nun 28.02.2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 4046 
sayılı Kanun kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 10.04.2017 tarih ve 
2017/ÖİB-K-37 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Şirket’in mali tabloları, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği’nde öngörülen Tekdüzen Hesap Planı ve değişikliklerine uygun olarak 
hazırlanmaktadır. 

Şirket’in muhasebe işleri hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 3 kişi tarafından 
yürütülmekte, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 22 nci maddesine göre doğrudan temin 
suretiyle piyasa araştırması yapılarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahip 
bir mali müşavirden muhasebe ve mali konularda danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 

İncelemeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri uyarınca hazırlanan ve 
Şirket Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bilanço üzerinden yapılmıştır. 

Şirketin 31.12.2016 tarihli ayrıntılı bilançosuna (Ek:9)’da yer verilmiştir. 
Şirket’in aktif ve pasif hesaplarının ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 
-Aktif (Varlıklar): 
Şirket’in aktif toplamı, geçen yıla göre %26,3 oranında 29.805 bin TL azalarak 

83.674 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bilançonun aktifindeki azalışta, önceki yıl dönem 
kârları üzerinden ÖİB adına ödenmesi gerekirken, ödenmeyip öz kaynaklar içinde 
tutulan 54.755 bin TL tutarındaki temettünün 2016 yılında ödenmesi etkili olmuştur.  

Şirket’in varlıklarının ayrıntısı, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak tablo 
10’da gösterilmiştir. 
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Tablo: 10- Şirket’in aktif değerleri 

Aktif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I- Dönen varlıklar:           
 A- Hazır değerler 73.109 64,4 22.553 26,9 (50.556) 
 B -Menkul kıymetler         0  
 C- Ticari alacaklar 1   1   0  
 D- Diğer alacaklar 251 0,2 332 0,4 81  
 E- Stoklar         0  
 F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal.         0  
 G- Gelecek aylara ait gid.ve gelir tahak.  31   9   (22) 
 H- Diğer dönen varlıklar 297 0,3 237 0,3 (60) 

Toplam (I)  73.689 64,9 23.132 27,6 (50.557) 
II- Duran varlıklar:           
 A - Ticari alacaklar           
 B - Diğer alacaklar           
 C- Mali duran varlıklar     22.307 26,7 22.307  
 D- Maddi duran varlıklar 39.668 35,0 38.136 45,6 (1.532) 
 E- Maddi olmayan duran varlıklar 122 0,1 99 0,1 (23) 
 F- Özel tükenmeye tabi varlıklar           
 G- Gelecek yıllara ait gid.ve gelir tahak.            
 H- Diğer duran varlıklar           

Toplam (II)  39.790 35,1 60.542 72,4 20.752  
Genel toplam (I+II) 113.479 100,0 83.674 100,0 (29.805) 

Nazım hesaplar 388.783   254.278   (134.505) 

 
Cari döneme ait aktifi oluşturan hesaplar aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 
I-Dönen varlıklar: 
Şirketin dönen varlıkları önceki yıla göre %68,6 oranında 50.557 bin TL azalarak 

23.132 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, aktif tutarı içindeki payı %27,6’ya gerilemiştir. 
A-Hazır değerler: 
Şirketin 2015 yılından 73.109 bin TL olarak devreden hazır değerlerin tamamı 

bankalarda tutulmuş ve vadeli hesaplarda değerlendirilmiştir. 2016 yılında 4.492 bin TL 
faiz geliri elde edilmiş olup, önceki yıl dönem kârları üzerinden tahakkuk eden 54.755 
bin TL tutarındaki temettülerin ödenmesinden sonra, 22.553 bin TL tutarındaki hazır 
değer 2017 yılına devretmiştir. 

Şirket’in bankalar hesabının ayrıntısı, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak 
tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Tablo: 11- Bankalar 

Banka 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
- T.C. Ziraat Bankası AŞ 63.502 11.032 (52.470) 
- T.Halk Bankası AŞ 9.601 11.515 1.914  
- T.Vakıflar Bankası TAO 6 6   

Toplam 73.109 22.553 (50.556) 

Yıl sonu itibarıyla 22.553 bin TL tutarındaki bankalar hesabının; 22.353 bin 
TL’si vadeli, 200 bin TL’si vadesiz tevdiat hesaplarından oluşmuş olup, yıl sonu 
itibarıyla ilgili bankalarla mutabakat sağlanmıştır. 

Yapılan incelemelerde T. Vakıflar Bankası TAO nezdinde bulunan 6 bin TL 
tutarındaki vadesiz hesap 2015 yılından devretmiş olup, 2016 yılında da işlem 
görmemiş, 2017 yılında 5 bin TL’si çekilmiştir. 

C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacaklar hesabında kayıtlı bin TL,  Şirket hizmet binasının elektrik, 

doğalgaz ve su abonelikleri  için verilen güvence paraları tutarlarına aittir. 
D-Diğer alacaklar: 
Yıl sonu itibarıyla 339 bin TL tutarındaki diğer alacakların; 330 bin TL’si 

bankalardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan stopajdan alacaklarla, 2 bin 
TL’si otopark gelirlerinden alacaklarla, 7 bin TL’si şüpheli diğer alacaklarla ilgilidir. 
Şüpheli alacakların tamamı için karşılık ayrıldığından, 2017 yılına devreden net diğer 
alacaklar 332 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı faiz gelirleri stopajından kaynaklanan alacağın 330 bin TL’sinin iadesi 
2017 yılında Vergi Dairesinden talep edilmiştir. 

Şüpheli diğer alacaklar hesabındaki 7 bin TL, Denizli Sarayköy lojmanlarında 
oturan iki kişinin kira borcunu ödememesi nedeniyle, yargı süreci devam eden 
alacaklarla ilgilidir. 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesap grubunda yer alan 9 bin TL, Aralık/2016 ayında peşin ödenen  sözleşmeli 

personel ve yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin Ocak/2017 ayına ilişkin 14 günlük kısmı 
ile ilgilidir. 

H- Diğer dönen varlıklar: 
237 bin TL tutarındaki diğer dönen varlıklar, 2016 yılında indirim konusu 

yapılamayan KDV ile ilgili olup, 2017 yılı KDV beyannamesinde mahsup edilmiştir. 
II- Duran varlıklar: 
Şirketin duran varlıkları %52,2 oranında 20.752 bin TL artış göstermesinin yanı 

sıra, dönen varlıklarının %68,6 oranında 50.557 bin TL azalış göstermesi sonucu, duran 
varlıkların toplam aktifler içindeki payı %72,4’e yükselmiştir. 
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Tablo: 11- Bankalar 

Banka 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
- T.C. Ziraat Bankası AŞ 63.502 11.032 (52.470) 
- T.Halk Bankası AŞ 9.601 11.515 1.914  
- T.Vakıflar Bankası TAO 6 6   

Toplam 73.109 22.553 (50.556) 

Yıl sonu itibarıyla 22.553 bin TL tutarındaki bankalar hesabının; 22.353 bin 
TL’si vadeli, 200 bin TL’si vadesiz tevdiat hesaplarından oluşmuş olup, yıl sonu 
itibarıyla ilgili bankalarla mutabakat sağlanmıştır. 

Yapılan incelemelerde T. Vakıflar Bankası TAO nezdinde bulunan 6 bin TL 
tutarındaki vadesiz hesap 2015 yılından devretmiş olup, 2016 yılında da işlem 
görmemiş, 2017 yılında 5 bin TL’si çekilmiştir. 

C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacaklar hesabında kayıtlı bin TL,  Şirket hizmet binasının elektrik, 

doğalgaz ve su abonelikleri  için verilen güvence paraları tutarlarına aittir. 
D-Diğer alacaklar: 
Yıl sonu itibarıyla 339 bin TL tutarındaki diğer alacakların; 330 bin TL’si 

bankalardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan stopajdan alacaklarla, 2 bin 
TL’si otopark gelirlerinden alacaklarla, 7 bin TL’si şüpheli diğer alacaklarla ilgilidir. 
Şüpheli alacakların tamamı için karşılık ayrıldığından, 2017 yılına devreden net diğer 
alacaklar 332 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılı faiz gelirleri stopajından kaynaklanan alacağın 330 bin TL’sinin iadesi 
2017 yılında Vergi Dairesinden talep edilmiştir. 

Şüpheli diğer alacaklar hesabındaki 7 bin TL, Denizli Sarayköy lojmanlarında 
oturan iki kişinin kira borcunu ödememesi nedeniyle, yargı süreci devam eden 
alacaklarla ilgilidir. 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesap grubunda yer alan 9 bin TL, Aralık/2016 ayında peşin ödenen  sözleşmeli 

personel ve yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin Ocak/2017 ayına ilişkin 14 günlük kısmı 
ile ilgilidir. 

H- Diğer dönen varlıklar: 
237 bin TL tutarındaki diğer dönen varlıklar, 2016 yılında indirim konusu 

yapılamayan KDV ile ilgili olup, 2017 yılı KDV beyannamesinde mahsup edilmiştir. 
II- Duran varlıklar: 
Şirketin duran varlıkları %52,2 oranında 20.752 bin TL artış göstermesinin yanı 

sıra, dönen varlıklarının %68,6 oranında 50.557 bin TL azalış göstermesi sonucu, duran 
varlıkların toplam aktifler içindeki payı %72,4’e yükselmiştir. 

 
 

60.542 bin TL tutarındaki duran varlıkların; 38.136 bin TL’si maddi duran, 
22.307 bin TL’si mali duran, 99 bin TL’si maddi olmayan duran varlıklardan 
oluşmuştur. 

C-Mali duran varlıklar: 
ÖİB’nin 21.07.2015 tarih ve 607 sayılı oluru ile 4046 sayılı Kanun’un 18. 

maddesinin (B) ve (C) fıkraları gereğince özelleştirilmek üzere Şirkete devredilen Milli 
Reasürans TAŞ’nin 22.240 bin TL, Mitaş Enerji AŞ’nin 66 bin TL, Compagnie 
Fianaciere Ottomane SA’nın 387 TL, Sönmez Neşriyat Matbaa AŞ’nin 2 TL tutarındaki 
hisseleri 2016 yılından itibaren mali duran varlıklar hesabında izlenmeye başlanmıştır. 

D-Maddi duran varlıklar: 
Şirket varlıklarının %45,6’sını oluşturan 38.136 bin TL tutarındaki maddi duran 

varlıkların ayrıntısı ve yıl içindeki hareketi tablo 12’de gösterilmiştir.  
    Tablo: 12- Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 
2015'ten 2016 yılı 2017'ye 

devir Giren Çıkan devir 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Arazi ve arsalar 1.113 22   1.135 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 61.885   593 61.292 
Binalar 3.449 593 594 3.448 
Tesis, makine ve cihazlar 6.614     6.614 
Taşıt araç ve gereçleri 164     164 
Demirbaşlar 476 32   508 
Diğer maddi duran varlıklar 1.494     1.494 

Toplam(brüt) 75.195 647 1.187 74.655 
Birikmiş amortismanlar (-) 35.527 2.170 1.178 36.519 

Toplam(net) 39.668     38.136 
Yapılmakta olan yatırımlar   32 32   
Yatırım avansları         

Yatırımlar toplamı   32 32   
Genel toplam 39.668     38.136 

2016 yılında maddi duran varlıklar hesaplarına 647 bin TL tutarında giriş, 1.187 
bin TL tutarında çıkış olmuş, 2017 yılına devreden maddi duran varlıklar tutarı 74.655 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Yıl içindeki 647 bin TL tutarındaki girişin; 32 bin TL’si yapılmakta olan 
yatırımlar olarak demirbaş alımlarıyla, 22 bin TL’si ÖİB olurlarıyla 4046 sayılı Kanun 
kapsamında Şirkete bedelsiz olarak devredilen arazi ve arsalardan, 593 bin TL’si yer altı 
ve yer üstü düzenleri hesabı ile binalar hesabı arasında yapılan düzeltme kaydından 
oluşmuştur. 1.187 bin TL tutarındaki çıkışın ise; 593 bin TL’si düzeltme kayıtlarıyla, 
594 bin TL’si gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucu devredilen varlıklarla 
ilgilidir. 
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Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlar hesabında 32 bin TL tutarında demirbaş 
alımı gerçekleştirilmiş olup, tamamı ilgili hesabına giriş yapılmıştır. 

2016 yıl sonu itibarıyla maddi duran varlıkların %48,9 oranında 36.519 bin TL’si 
amorti edilmiş olup, birikmiş amortismanların yıl içi hareketi tablo 13’de gösterilmiştir.  
Tablo: 13- Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar 
2015'den 2016 yılında 2017’e 

Devir Giren Çıkan Devir 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Arazi 154     154 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 27.243 1.317 589 27.971 
Binalar 1.252 653 589 1.316 
Tesis, makine ve cihazlar 5.286 161   5.447 
Taşıtlar 164     164 
Demirbaşlar 449 17   466 
Diğer maddi duran varlıklar 979 22   1.001 

Toplam 35.527 2.170 1.178 36.519 

 
2016 yılında birikmiş amortismanlar hesabına giriş tutarı 2.170 bin TL’nin; 1.581 

bin TL’si ayrılan amortismanlarla, 589 bin TL’si düzeltme kayıtlarıyla ilgilidir. Yıl 
içindeki çıkış 1.178 bin TL’nin ise; 589 bin TL’si düzeltme kayıtlarıyla, 589 bin TL’si 
özelleştirme nedeniyle aktiften çıkan varlıklarla ilgilidir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
Önceki yıldan 380 bin TL tutarında maddi olmayan duran varlık ve 258 bin TL 

tutarında maddi olmayan duran varlık amortismanı devretmiştir. Yıl içinde özel 
maliyetlere verilen 12 bin TL 392 bin TL’ye ulaşan maddi olmayan duran varlıkların; 
211 bin TL’si haklardan, 175 bin TL’si özel maliyetlerden, 6 bin TL’si de diğer maddi 
olmayan duran varlıklardan oluşmuş olup, 2016 yıl sonu itibarıyla ayrılan 35 bin TL 
tutarındaki amortismanlarla birlikte %75 oranında 293 bin TL’si amorti edilmiş, 2017 
yılına devreden maddi olmayan duran varlıkların tutarı net 99 bin TL olmuştur. 

-Nazım hesaplar: 
254.278 bin TL tutarındaki nazım hesapların ayrıntısına, raporun pasif 

bölümünde yer verilmiştir. 
-Pasif:  
Şirket kaynaklarının ayrıntısı, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak tablo 

14’te gösterilmiştir. 
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Yıl içinde yapılmakta olan yatırımlar hesabında 32 bin TL tutarında demirbaş 
alımı gerçekleştirilmiş olup, tamamı ilgili hesabına giriş yapılmıştır. 

2016 yıl sonu itibarıyla maddi duran varlıkların %48,9 oranında 36.519 bin TL’si 
amorti edilmiş olup, birikmiş amortismanların yıl içi hareketi tablo 13’de gösterilmiştir.  
Tablo: 13- Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar 
2015'den 2016 yılında 2017’e 

Devir Giren Çıkan Devir 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Arazi 154     154 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 27.243 1.317 589 27.971 
Binalar 1.252 653 589 1.316 
Tesis, makine ve cihazlar 5.286 161   5.447 
Taşıtlar 164     164 
Demirbaşlar 449 17   466 
Diğer maddi duran varlıklar 979 22   1.001 

Toplam 35.527 2.170 1.178 36.519 

 
2016 yılında birikmiş amortismanlar hesabına giriş tutarı 2.170 bin TL’nin; 1.581 

bin TL’si ayrılan amortismanlarla, 589 bin TL’si düzeltme kayıtlarıyla ilgilidir. Yıl 
içindeki çıkış 1.178 bin TL’nin ise; 589 bin TL’si düzeltme kayıtlarıyla, 589 bin TL’si 
özelleştirme nedeniyle aktiften çıkan varlıklarla ilgilidir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
Önceki yıldan 380 bin TL tutarında maddi olmayan duran varlık ve 258 bin TL 

tutarında maddi olmayan duran varlık amortismanı devretmiştir. Yıl içinde özel 
maliyetlere verilen 12 bin TL 392 bin TL’ye ulaşan maddi olmayan duran varlıkların; 
211 bin TL’si haklardan, 175 bin TL’si özel maliyetlerden, 6 bin TL’si de diğer maddi 
olmayan duran varlıklardan oluşmuş olup, 2016 yıl sonu itibarıyla ayrılan 35 bin TL 
tutarındaki amortismanlarla birlikte %75 oranında 293 bin TL’si amorti edilmiş, 2017 
yılına devreden maddi olmayan duran varlıkların tutarı net 99 bin TL olmuştur. 

-Nazım hesaplar: 
254.278 bin TL tutarındaki nazım hesapların ayrıntısına, raporun pasif 

bölümünde yer verilmiştir. 
-Pasif:  
Şirket kaynaklarının ayrıntısı, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak tablo 

14’te gösterilmiştir. 
  

 
 

     Tablo: 14- Şirket’in pasif değerleri 

Pasif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL ( % ) Bin TL ( % ) Bin TL 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
   A- Mali borçlar           
   B- Ticari borçlar 612 0,6 514 0,6 (98) 
   C- Diğer borçlar 3   4   1  
   D- Alınan avanslar           
   E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri           
   F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 40   50   10  
   G -Borç ve gider karşılıkları           
   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahak.     22   22  
    I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam ( I ) 655 0,6 590 0,7 (65) 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           
   A- Mali borçlar           
   B- Ticari borçlar           
   C- Diğer borçlar           
   D- Alınan avanslar            
   E- Borç ve gider karşılıkları     274 0,3 274  
   F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahak.           
   G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam ( II ) 0 0,0 274 0,3 274  

Toplam ( I+II ) 655 0,6 864 1,0 209  
III- Öz kaynaklar:           
    A- Ödenmiş sermaye 1.000 0,9 1.000 1,2   
    B- Sermaye yedekleri 56.474 49,8 78.781 94,2 22.307  
    C- Kâr yedekleri 595 0,5 595 0,7 0  
    D- Geçmiş yıllar kârları 51.663 45,5   0,0 (51.663) 
    E- Geçmiş yıllar zararları ( - )           
    F– Dönem net kârı veya (zararı) 3.092 2,7 2.434 2,9 (658) 

Toplam ( III ) 112.824 99,4 82.810 99,0 (30.014) 

Genel toplam  ( I + II + III ) 113.479 100,0 83.674 100,0 (29.805) 

Nazım hesaplar 388.783   254.278   (134.505) 

 
Önceki yıla göre, Şirket’in kullandığı yabancı kaynaklar %31,9 oranında 209 bin 

TL artarken, öz kaynakların %26,6 oranında 30.014 bin TL azalması nedeniyle toplam 
kullanılan kaynaklar %26,3 oranında 29.805 bin TL azalmıştır. 

Öz kaynaklardaki azalışta, önceki yıl dönem kârları üzerinden ÖİB adına 
ödenmesi gerekirken, ödenmeyip öz kaynaklar içinde tutulan 54.755 bin TL tutarındaki 
temettünün 2016 yılında ödenmesi etkili olmuştur. 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
514 bin TL tutarındaki ticari borçların; 423 bin TL’si alınan teminatlarla, 91 bin 

TL’si satıcılara borçlarla ilgilidir. 
423 bin TL tutarındaki alınan teminatların; 418 bin TL’si özelleştirme ihalesine 

katılan alıcılardan, 5 bin TL’si hizmet alımı yapılan yüklenicilerden alınmıştır. 
91 bin TL tutarındaki satıcılara borçların tamamı gerçek ve tüzel kişilere 

borçlardan oluşmakta olup; 33 bin TL’si otopark işletmeciliği hizmet alımlarıyla, 44 bin 
TL’si temizlik, teknik veri hazırlama ve idari destek hizmet alımlarıyla, 6 bin TL’si idari 
ve teknik destek hizmet alımlarıyla, 8 bin TL’si de diğer alımlarla ilgili olup, 
Aralık/2016 ayı hakkedişlerinden borçlardan oluşmuştur. 

C-Diğer borçlar: 
4 bin TL tutarındaki diğer borçların; 3 bin TL’si  yüklenici  Soyer  firmasının 

nakde çevrilen teminat mektubunun alacağa mahsup edilmesinden sonra kalan borçla, 
bin TL’si otopark abonman müşterilerinden alınan giriş kartı bedelleriyle ilgilidir. 

Soyer firmasına olan borç, firma tarafından  talep edilmediğinden, 2016 yılında 
işlem görmemiştir. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
50 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerin; 15 bin TL’si 

işletmenin sorumlu sıfatıyla yüklenicilerden tevkif ettiği katma değer vergisi, 15 bin 
TL’si personele ait damga ve gelir vergisi, bin TL’si üçüncü kişilere ait gelir vergisi 
stopajı,  19 bin TL’si SGK primleriyle ilgilidir. 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Hesapta izlenen 22 bin TL, işçi personelin Aralık/2016 ayı ücret tahakkukları 

tutarıdır. 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
E-Borç ve gider karşılıkları: 
Hesapta izlenen 274 bin TL’nin; 224 bin TL’si hizmet alımı yapılan yüklenici 

işçileri, 50 bin TL’si Şirket’te kapsam dışı personel statüsünde istihdam edilen personel 
ile için ÖİB’nin 27.05.2016 tarih ve 3920 sayılı yazısı gereğince ayrılan karşılıklardan 
oluşmuştur. 

III. Öz kaynaklar: 
A-Ödenmiş sermaye: 
Şirket’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait 1 milyon TL olan esas 

sermayesinin tamamı ödenmiştir. 
B- Sermaye yedekleri: 
78.781 bin TL tutarındaki sermaye yedeklerinin; 56.474 bin TL’si önceki yıllarda 

ÖİB’den ücretsiz olarak devralınan ve sabit kıymetlere alınan santrallerin net değeri, 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
514 bin TL tutarındaki ticari borçların; 423 bin TL’si alınan teminatlarla, 91 bin 

TL’si satıcılara borçlarla ilgilidir. 
423 bin TL tutarındaki alınan teminatların; 418 bin TL’si özelleştirme ihalesine 

katılan alıcılardan, 5 bin TL’si hizmet alımı yapılan yüklenicilerden alınmıştır. 
91 bin TL tutarındaki satıcılara borçların tamamı gerçek ve tüzel kişilere 

borçlardan oluşmakta olup; 33 bin TL’si otopark işletmeciliği hizmet alımlarıyla, 44 bin 
TL’si temizlik, teknik veri hazırlama ve idari destek hizmet alımlarıyla, 6 bin TL’si idari 
ve teknik destek hizmet alımlarıyla, 8 bin TL’si de diğer alımlarla ilgili olup, 
Aralık/2016 ayı hakkedişlerinden borçlardan oluşmuştur. 

C-Diğer borçlar: 
4 bin TL tutarındaki diğer borçların; 3 bin TL’si  yüklenici  Soyer  firmasının 

nakde çevrilen teminat mektubunun alacağa mahsup edilmesinden sonra kalan borçla, 
bin TL’si otopark abonman müşterilerinden alınan giriş kartı bedelleriyle ilgilidir. 

Soyer firmasına olan borç, firma tarafından  talep edilmediğinden, 2016 yılında 
işlem görmemiştir. 

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
50 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerin; 15 bin TL’si 

işletmenin sorumlu sıfatıyla yüklenicilerden tevkif ettiği katma değer vergisi, 15 bin 
TL’si personele ait damga ve gelir vergisi, bin TL’si üçüncü kişilere ait gelir vergisi 
stopajı,  19 bin TL’si SGK primleriyle ilgilidir. 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Hesapta izlenen 22 bin TL, işçi personelin Aralık/2016 ayı ücret tahakkukları 

tutarıdır. 
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
E-Borç ve gider karşılıkları: 
Hesapta izlenen 274 bin TL’nin; 224 bin TL’si hizmet alımı yapılan yüklenici 

işçileri, 50 bin TL’si Şirket’te kapsam dışı personel statüsünde istihdam edilen personel 
ile için ÖİB’nin 27.05.2016 tarih ve 3920 sayılı yazısı gereğince ayrılan karşılıklardan 
oluşmuştur. 

III. Öz kaynaklar: 
A-Ödenmiş sermaye: 
Şirket’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait 1 milyon TL olan esas 

sermayesinin tamamı ödenmiştir. 
B- Sermaye yedekleri: 
78.781 bin TL tutarındaki sermaye yedeklerinin; 56.474 bin TL’si önceki yıllarda 

ÖİB’den ücretsiz olarak devralınan ve sabit kıymetlere alınan santrallerin net değeri, 

 
 

22.307 bin TL’si 2016 yılında özelleştirilmek üzere Şirkete devredilen iştirak 
hisseleriyle ilgilidir. 

C-Kâr Yedekleri: 
595 bin TL tutarındaki kâr yedekleri, 2007 kıst faaliyet döneminde elde edilen 

dönem kârı üzerinden ayrılan 1. tertip yasal yedek akçeye ilişkindir. 
D-Geçmiş yıllar kârları: 
2015 yılından devreden 51.663 bin TL tutarındaki dağıtılmamış geçmiş yıl 

kârlarının dağıtımı 2016 yılında yapıldığından hesap bakiye vermemiştir. 
F-Dönem net kârı: 
Faaliyet döneminde  elde edilen 2.778 bin TL tutarındaki dönem kârından 344 

bin TL tutarındaki kurumlar vergisi karşılığının ayrılmasından sonra dönem net kârı 
2.434 bin TL  olarak  gerçekleşmiştir. 

ÖİB’nin 10.04.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-37 sayılı kararıyla, 2016 yılına ait 
2.434 bin TL tutarındaki dönem net kârı üzerinden 217 bin TL tutarında ikinci tertip 
yedek akçe ve 332 bin TL stopaj ayrıldıktan sonra kalan 1.885 bin TL’nin birinci ve 
ikinci temettü olarak ÖİB hesabına aktarılması kabul edilmiştir. 

Kâr dağıtım tablosuna Ek:11’de yer verilmiştir. 
-Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplarda kayıtlı  254.278  bin TL’nin; 243.044 bin TL’si taşınmaz 

satışlarıyla ilgili olarak alınan teminatlar, 10.000 bin TL’si Zorlu Doğal Elektrik AŞ’ye 
devredilen santrallerin işletme hakkı devir sözleşmesi gereği alınan 10 milyon ABD 
Doları tutarındaki teminat mektupları karşılığı, 845 bin TL’si verilen teminatlarla, 279 
bin TL’si dava konusu olmuş aktifle ilgisiz alacak tutarları, 109 bin TL’si de hizmet 
alımlarıyla ilgili olarak alınan teminat mektupları ve bazı hak ve alacakların iz 
bedelleriyle ilgilidir. 

Verilen teminatların 838 bin TL’si TEMSAN’la olan dava nedeniyle 30. İcra 
Müdürlüğüne verilmiş olup, dava sonuçlandığından hesap 2017 yılında kapatılmıştır. 
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VI. GELİR TABLOSU 
 
Şirket’in 2016 yılı gelir tablosu; Yönetim Kurulu’nun  31.03.2017 tarih ve 2017/8 

sayılı Kararı ile kabul edilmiş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın  10.04.2017 tarih ve 
2017/ÖİB-K-37 sayılı kararıyla onaylanmıştır.  

Üretim faaliyeti bulunmayan Şirket’in, ÖİB’den kiralanan otopark alanının 
hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi sonucu elde edilen 1.206 bin TL tutarındaki gelirin 
diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesabında takip edilmesi nedeniyle  faaliyet 
döneminde satış hâsılatı oluşmamıştır. 

2016 yılında oluşan 2.482 bin TL tutarındaki faaliyet giderleri, özelleştirilmek 
üzere Şirkete devredilen iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri ile ÖİB’ye 
devredilmeyen kâr paylarının bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz 
gelirlerinden karşılanmıştır. 

Şirket’in 2016 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren gelir tablosu, geçen yıl değerleri 
ile karşılaştırmalı olarak tablo 15’te gösterilmiştir. 
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     Tablo: 15- Gelir ve giderler 

Gelir ve giderler Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

A. Brüt satışlar           
    1-Yurtiçi satışlar           
    2-Yurtdışı satışlar           
    3-Diğer gelirler           
B.Satış indirimleri ( - )           
    1-Satıştan iadeler ( - )           
    2-Satış iskontoları ( - )           
    3-Diğer İndirimler ( - )           
C.Net satışlar           
D.Satışların maliyeti ( - )           
    1-Satılan mamuller maliyeti ( - )           
    2-Satılan ticari mallar maliyeti ( - )           
    3-Satılan hizmet maliyeti ( - )            
    4-Diğer satışların maliyeti ( - )           

Brüt satış kârı veya zararı           
E.Faaliyet giderleri ( - )   2.051    2.482  431  
    1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )           
    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - )           
    3-Genel yönetim giderleri ( - ) 2.051    2.482    431  

Faaliyet kârı veya zararı   (2.051)   (2.482) (431) 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar    7.607    7.489  (118) 
    1- İştiraklerden temettü gelirleri     1.576    1.576  
    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           
    3- Faiz gelirleri 6.583    4.492    (2.091) 
    4- Komisyon gelirleri           
    5- Konusu kalmayan karşılıklar           
    6- Menkul kıymet satış kârları           
    7- Kambiyo kârları           
    8- Reeskont faiz gelirleri           
    9- Enflasyon düzeltme kârları           
    10- Diğer olağan gelir ve kârlar 1.024    1.421    397  
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-)   1.840    2.097  257  
    1- Komisyon giderleri( - )     20    20  
    2- Karşılık giderleri ( - )           
    3- Menkul kıymet satış zararları ( - )            
    4- Kambiyo zararları( - )           
    5- Reeskont faiz giderleri( - )           
    6- Enflasyon düzeltmesi zararları (-)           
    7- Diğer olağan gider ve zararlar( - ) 1.840    2.077    237  
H - Finansman giderleri ( - )   0    0  0  
   1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )           
   2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )           

Olağan kâr veya zarar   3.716    2.910  (806) 
I- Olağan dışı gelir ve kârlar   150    80  (70) 
   1- Önceki dönem gelir ve karları           
   2- Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 150    80    (70) 
J -Olağandışı gider ve zararlar ( - )   0    212  212  
   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )           
   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - )     212    212  
   3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar (- )            

Dönem kârı veya zararı   3.866    2.778  (1.088) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. ( - )   774    344  (430) 

Dönem net kârı veya zararı   3.092    2.434  (658) 
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A-Brüt satışlar: 
B-Satış indirimleri: 
C-Net satışlar:  
D-Satışların maliyeti: 
-Brüt satış kârı: 
Şirket’in üretim faaliyeti bulunmadığından, ÖİB’den kiralanan otopark alanının 

hizmet alımı yoluyla işletilmesi sonucu elde edilen 1.206 bin TL tutarındaki gelirin 
“649-Diğer olağan gelir ve kârlar” hesabında takip edilmesi nedeniyle  faaliyet 
döneminde bu hesaplar işlem görmemiştir. 

E-Faaliyet giderleri: 
2.482 bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinin; 1.369 bin TL’si dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmet, 645 bin TL’si işçilik, 233 bin TL’si sözleşmeli personel, 53 bin TL’si 
amortisman, 29 bin TL’si malzeme, 25 bin TL’si vergi resim ve harç, 129 bin TL’si 
çeşitli giderlerden oluşmuştur. 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri 1.369 bin TL’nin 294 bin TL’si 
otopark işletme giderlerinden oluşmuştur. 

ÖİB’den kiralanan otopark alanının hizmet alımı yoluyla işlettirilmesinden elde 
edilen 1.206 bin TL tutarındaki gelir, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar olarak 
“649-Diğer olağan gelir ve kârlar” hesabında izlenirken, dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmet giderleri olarak bu faaliyetlerle ilgili 388 bin TL tutarındaki otopark arsası kira 
gideri ile 294 bin TL tutarındaki otopark hizmeti alım giderlerinin “632-Genel Yönetim 
Giderleri” hesabına verilmesi, faaliyet giderleri ve dolayısıyla faaliyet zararının 682 bin 
TL daha yüksek gerçekleşmesine neden olmuştur. 

Otopark alanıyla ilgili olarak yapılan hizmet alım giderleri, 2017 yılında “659-
Diğer olağan gider ve zararlar” hesabında izlenmeye başlamıştır. 

-Faaliyet zararı: 
Satış hâsılatı olmayan Şirketin 2.482 bin TL tutarındaki faaliyet zararı, genel 

yönetim giderleri hesabına verilen giderlerden oluşmuştur. 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar: 
7.489 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar; iştiraklerden 

temettü gelirleri, faiz gelirleri ile diğer olağan gelir ve kârlardan oluşmaktadır. 
1-İştiraklerden temettü gelirleri: 
1.576 bin TL tutarındaki temettü gelirinin; 1.348 bin TL’si Milli Reasürans AŞ, 

228 bin TL’si Compagnie Financiere Ottomane SA’dan tahsil edilen temettülerden 
oluşmuştur. 
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3-Faiz gelirleri: 
4.471 bin TL tutarındaki faiz geliri, nakit fazlalarının bankalarda vadeli mevduat 

olarak değerlendirilmesinden elde edilmiştir. 
10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
1.421 bin TL  tutarındaki diğer olağan gelir ve kârların;  1.206 bin otopark işletme 

gelirlerine, 53 bin TL’si şartname bedellerine, 25 bin TL’si ödenen emlak vergileri 
karşılığı olarak Zorlu AŞ’den tahsil edilen tutara, 5 bin TL’si  taşeron firmadan yapılan 
kesintilere, 132 bin TL’si diğer gelirlere  ilişkindir. 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
2.097 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar; komisyon 

giderleri ile diğer olağan gider ve zararlardan oluşmaktadır. 
1-Komisyon giderleri: 
20 bin TL tutarındaki komisyon giderleri, Bankalardan alınan teminat 

mektuplarına ilişkin olarak ödenmiştir. 
7-Diğer olağan gider ve zararlar: 
2.077 bin TL tutarındaki diğer olağan gider ve zararların; 1.563 bin TL’si işletme 

hakkı devri suretiyle özelleştirilen santrallerin cari dönem amortisman tahakkuklarına, 
408 bin TL’si aleyhe sonuçlanan alacak davası nedeniyle ödenen faize, 33 bin TL’si 
ödenen vekalet ücretine, 25 bin TL’si devredilen santraller için devir sözleşmesi 
gereğince Zorlu AŞ’den tahsil edilmek üzere ödenen emlak vergilerine, 21 bin TL’si  
yönetim  kurulu üyeleri için ödenen gelir vergisine, 5 bin TL’si bedelsiz olarak TEİAŞ’a 
devredilen lojmanlarla ilgili zarar kaydedilen tutara, bin TL’si SGK kesintisi farklarına, 
21 bin TL’si de diğer giderlere aittir. 

Otopark alanıyla ilgili olarak yapılan hizmet alım giderleri 2017 yılında “659-
Diğer olağan gider ve zararlar” hesabında izlenmeye başlamıştır. 

-Olağan kâr ve zarar: 
2.482 bin TL tutarındaki faaliyet zararına, 7.489 bin TL tutarındaki diğer 

faaliyetlerden olağan gelir ve kârların eklenmesi ve 2.097 bin TL tutarındaki diğer 
faaliyetlerden olağan gider ve zararların tenzili sonucu olağan kâr 2.910 bin TL  olarak 
gerçekleşmiştir. 

I. Olağandışı gelir ve kârlar: 
80 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve kârlar, diğer olağan dışı gelir ve kârlar 

hesabına gelir kaydedilen teminatlardan oluşmuştur. 
J-Olağan dışı gider ve zararlar: 
212 bin TL tutarındaki olağandışı gider ve zararların; 190 bin TL’si otopark için 

hizmet alımı yapılan yüklenici işçileri, 22 bin TL’si Şirket işçileri için, ÖİB’nin 
27.05.2016 tarih ve 3920 sayılı yazısı gereğince önceki yıllarla ilgili olarak tahakkuk 
ettirilen kıdem tazminatı karşılığı tahakkuklarıyla ilgilidir. 
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-Dönem kârı: 
Şirket’in dönem  kârı 2.778 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 
2016 yılı kârı 2.778 bin TL tutarındaki dönem kârına, 288 bin TL tutarındaki 

kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi ve 1.348 bin TL tutarındaki iştirak temettü 
gelirinin tenzilinden sonra oluşan 1.718 bin TL tutarındaki matrah üzerinden 344 bin 
TL kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir. 

-Dönem net kârı: 
2.778 bin TL tutarındaki dönem kârından, 344 bin TL tutarındaki kurumlar vergi 

karşılığının ayrılmasından sonra dönem net kârı 2.434 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Sonuç: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin 10.04.2017 tarihindeki kendi 

genel kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 2.777.703,60 TL  dönem kârı ile 
kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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VII. EKLER 
 

  1- Teşkilat şeması 
  2- Personelin servislere dağılımı 
  3- Memur ve sözleşmeli personel hareketini gösterir çizelge 
  4-İşçi personelin hareketini gösterir çizelge 
  5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
  6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
  7- Şirket’in gayrisafi milli hasıla (GSMH)’ya katkısı 
  8- Vergiler 
  9- 31.12.2016 tarihli bilanço ve dipnotları (Ek:9/a-Ek:9 /e) 
10- 2016 yılı gelir tablosu ve dipnotları (Ek:10/a, Ek:10/b) 
11- Kâr dağıtım tablosu 
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(Ek: 1)

Mali İşler Birimi

Değerleme Birimi 2

Özelleştirme Sonrası Takip Birimi

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ

YÖNETİM KURULU 

GENEL MÜDÜRLÜK                                                                                                                                               

Hukuk 
Müşavirliği

Sekreterlik

Personel birimi

İhale Birimi Bilgi İşlem Birimi

İdari İşler Birimi

Otopark 
İşletmesi

Özelleştirme Hizmetleri                       
Grup Başkanlığı

Mali ve İdari İşler             
Grup Başkanlığı

Değerleme Birimi 1
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                                                    Persolelin servislere dağılımı

 Üniteler  Memur  Sözleşmeli  İşçi  Toplam  Memur  Sözleşmeli  İşçi  Toplam

 1- Genel Müdürlük (*)

 2- Hukuk Müşavirliği

 3- Personel İdr.İşl.ve Mal.İşl.D.B(**) 1 1 1 1

 4- Teknik İşler Daire Başkanlığı 8 8 7 7

Toplam 1 8 9 1 7 8

 (*)  Genel müdürlük görevi vekaleten atanan ÖİB personeli tarafından yürütülmektedir.

(**) TEDAŞ personeli 1 kişi de, Eylül/2016 ayına kadar geçici görevli olarak istihdam edilmiştir.

2015 yılı çalışan kişi 2016 yılı çalışan kişi

 ( Ek : 2)

     
                                                                                 (Ek:3) 
Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge 

     

  Memur Sözleşmeli 
  

2015 2016 2015 2016 
Giriş ve çıkış 

 Yılbaşı mevcudu 1  2 1 
 Yıl içinde giren     

 Yıl içinde çıkan (-) 1  1  

 Yıl sonu mevcudu -  1 1 
 

 
İşçi personelin hareketini gösterir çizelge 

       (Ek:4) 
  2015  2016  

Giriş ve çıkış kişi kişi 
 Yılbaşı mevcudu 9 8 
 Yıl içinde giren   
 Yıl içinde çıkan (-) 1 1 
 Yıl sonu mevcudu 8 7 

 
 

Sayıştay   



 

 
Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı  (Ek: 5) 

Varlık türleri Kod 
Dönen 

 Bin TL 
Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
  Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1       
    Bankalardaki nakit 2 22.553   22.553 
    Kanuni karşılıklar kasası 3       
    Diğer 4       
               Hazır değerler toplamı 5 22.553     
               Kasa ve bankalar toplamı 6     22.553 
  Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Tahvil, senet ve bonolar 8       
    Diğer 9       
               Menkul kıymetler toplamı 10       
  Alacaklar:         
    Bankaların verdiği krediler 11       
  Ticari alacaklar:         
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13       
    Bağlı ortaklıklardan  14       
    İştiraklerden 15       
    Yurt dışından 16       
    Diğer 17 1   1 
               Ticari alacaklar toplamı 18     1 
  Diğer alacaklar:         
    Hazineden 19       
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21       
    Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 22       
    İştiraklerden 23       
    Yurt dışından 24       
    Diğer 25 332   332 
              Diğer alacaklar toplamı 26     332 
              Alacaklar toplamı 27     333 
  Stoklar:         
    İlk madde ve malzeme 28       
    Yarı mamuller 29       
    Mamuller 30       
    Ticari mallar 31       
    Diğer 32       
             Stoklar toplamı 33       
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 246   246 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 579   579 
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 23.132 0 23.132 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37   22.307 22.307 
   Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38       
   Maddi duran varlıklar:         
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   74.655 74.655 
     Birikmiş amortismanlar (-) 40   (36.519) (36.519) 
               Maddi duran varlıklar (net) 41   38.136 38.136 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   99 99 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43       
    Diğer bağlı değerler 44       
                Bağlı değerler toplamı (2) 45   60.542 60.542 
                Varlıklar toplamı (1+2) 46 23.132 60.542 83.674 

  
  

Sayıştay   



 

 
Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı  (Ek: 5) 

Varlık türleri Kod 
Dönen 

 Bin TL 
Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
  Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1       
    Bankalardaki nakit 2 22.553   22.553 
    Kanuni karşılıklar kasası 3       
    Diğer 4       
               Hazır değerler toplamı 5 22.553     
               Kasa ve bankalar toplamı 6     22.553 
  Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Tahvil, senet ve bonolar 8       
    Diğer 9       
               Menkul kıymetler toplamı 10       
  Alacaklar:         
    Bankaların verdiği krediler 11       
  Ticari alacaklar:         
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13       
    Bağlı ortaklıklardan  14       
    İştiraklerden 15       
    Yurt dışından 16       
    Diğer 17 1   1 
               Ticari alacaklar toplamı 18     1 
  Diğer alacaklar:         
    Hazineden 19       
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21       
    Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 22       
    İştiraklerden 23       
    Yurt dışından 24       
    Diğer 25 332   332 
              Diğer alacaklar toplamı 26     332 
              Alacaklar toplamı 27     333 
  Stoklar:         
    İlk madde ve malzeme 28       
    Yarı mamuller 29       
    Mamuller 30       
    Ticari mallar 31       
    Diğer 32       
             Stoklar toplamı 33       
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 246   246 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 579   579 
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 23.132 0 23.132 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37   22.307 22.307 
   Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38       
   Maddi duran varlıklar:         
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   74.655 74.655 
     Birikmiş amortismanlar (-) 40   (36.519) (36.519) 
               Maddi duran varlıklar (net) 41   38.136 38.136 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   99 99 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43       
    Diğer bağlı değerler 44       
                Bağlı değerler toplamı (2) 45   60.542 60.542 
                Varlıklar toplamı (1+2) 46 23.132 60.542 83.674 

  
  

 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı  (Ek: 6) 
Kaynak türleri Kod Kısa süreli 

Bin TL 
Uzun süreli 

Bin TL 
Toplam 
Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:              
   Mevduat:         
      Tasarruf mevduatı 1       
      Diğer mevduat 2       
                            Mevduat toplamı 3       
   Mali borçlar:         
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
      Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
      Banka kredileri 6       
      Diğer krediler 7       
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8       
      Diğer 9       
                            Mali borçlar toplamı 10       
   Ticari borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 12       
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13       
      İştiraklere 14       
      Yurt dışına 15       
      Diğer 16 514   514 
                            Ticari borçlar toplamı 17 514   514 
  Diğer borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 19       
      Sosyal güvenlik kurumlarına(Konsolidasyon dışı) 20       
      Bağlı ortaklıklara  21       
      İştiraklere 22       
      Yurt dışına 23       
      Diğer 24 4   4 
                           Diğer borçlar toplamı 25 4   4 
  Diğer yabancı kaynaklar:         
     İç sigorta fonları 26       
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27   274 274 
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28       
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29 2.217   2.217 
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30       
     Ödenecek diğer vergiler 31 30   30 
     Diğer 32 42   42 
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 2.289 274 2.563 
                          Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 2.807 274 3.081 
2-Öz kaynaklar:         
  Sermaye 36     1.000 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37       
  Ödenmiş sermaye 38     1.000 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39       
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40       
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon veya karşılıkları 41       
  Sermaye yedekleri 42     78.781 
  Kâr yedekleri 43     595 
  Geçmiş yıllar kârları 44       
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45       
  Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+),  46     217 
  Dönem net kârı(+) 47       
                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48     80.593 
                    Kaynaklar toplamı (1+2) 52     83.674 

Sayıştay   



 

 
(Ek : 7)

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra no Bin TL

A-Pozitif etkiler:
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 844
   Verilen faizler (yurt içi) 2
   Verilen bina ve arazi kiraları 3 388
   Karşılık giderleri 4
   Mevzuat gereğince katılma payları 5 17
   Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6
   Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 212
   İç sigorta fonu gideri 8
   Amortisman ve tükenme payları 9 1.616
   Dış aleme ödenen giderler 10
   Diğer pozitif etkiler 11 2.759
   Dönem kârı 12 2.778

Toplam (A) 13 8.614
B-Negatif etkiler (-):
   Alınan faizler (yurt içi) 14 4.492
   Alınan bina ve arazi kiraları 15
   Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16
   Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17
   Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 1.576
   İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19
   Dış alemden sağlanan gelirler 20
   Diğer negatif etkiler 21 1.501
   Dönem zararı 22

Toplam (B) 23 7.569

Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)ya katkı (A-B) 24 1.045

Subvansiyonlar (-) 25
Hazine yardımları (-) 26
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27
Vergi iadeleri (-) 28
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 24
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ya katkı 30 1.069
Dış aleme ödenen giderler (-) 31
Dış alemden sağlanan gelirler 32
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH)ya katkı 33 1.069
 Not: Yevmiye olarak, seyahat ve yol giderlerinin yarısı 2 bin TL alınmıştır.

Şirketin gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı
(Gelir yoluyla)

 
  

Sayıştay   



 

 
(Ek : 7)

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra no Bin TL

A-Pozitif etkiler:
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 844
   Verilen faizler (yurt içi) 2
   Verilen bina ve arazi kiraları 3 388
   Karşılık giderleri 4
   Mevzuat gereğince katılma payları 5 17
   Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6
   Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 212
   İç sigorta fonu gideri 8
   Amortisman ve tükenme payları 9 1.616
   Dış aleme ödenen giderler 10
   Diğer pozitif etkiler 11 2.759
   Dönem kârı 12 2.778

Toplam (A) 13 8.614
B-Negatif etkiler (-):
   Alınan faizler (yurt içi) 14 4.492
   Alınan bina ve arazi kiraları 15
   Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16
   Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17
   Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 1.576
   İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19
   Dış alemden sağlanan gelirler 20
   Diğer negatif etkiler 21 1.501
   Dönem zararı 22

Toplam (B) 23 7.569

Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)ya katkı (A-B) 24 1.045

Subvansiyonlar (-) 25
Hazine yardımları (-) 26
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27
Vergi iadeleri (-) 28
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 24
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ya katkı 30 1.069
Dış aleme ödenen giderler (-) 31
Dış alemden sağlanan gelirler 32
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH)ya katkı 33 1.069
 Not: Yevmiye olarak, seyahat ve yol giderlerinin yarısı 2 bin TL alınmıştır.

Şirketin gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı
(Gelir yoluyla)

 
  

 

 

Sıra Geçen yıldan Tahakkuk Ödenen veya Yıl sonu
Vergi türleri No devir mahsup edilen kalıntısı

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL
A- Kuruluşun yükümlü olduğu
      vergi, resim, harç ve fonlar:
1 - Gelirden alınan :
   -Kurumlar vergisi 1 344 344
   -Gelir vergisi 2

Toplam (1) 3 0 344 344 0
2- Servetten alınan:
   -Motorlu taşıtlar vergisi 4
   -Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 5 22 22
   -Diğer 6

Toplam (2) 7 0 22 22 0
3 -Mal ve hizmetten alınan :
   -KDV 8
   -Özel tüketim vergisi 9
   -Banka ve sigorta muameleleri  vergisi 10
   -Damga vergisi 11 2 2
   -Dış ticarette ödenen vergiler 12
   -Harçlar 13
   -Belediyeye ödenen vergi, resim ve harçlar 
   (Emlak vergisi dışında)
   -Özel iletişim vergisi 155
   -Şans oyunları vergisi 16
   -Haberleşme vergisi 17
   -Diğer 18

Toplam (3) 19 0 2 2 0
Toplam (A) 20 0 368 368 0

B - Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim,
      harç ve fonlar:
  -Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 13 140 138 15
  -Yüklenici ve üreticilerden kesilen vergiler 22 1 6 6 1
  -Tevkif edilen KDV 23 9 141 135 15
  -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24
 - Diğerleri 25

 Toplam (B) 26 23 287 279 31
 Genel toplam (A+B) 27 23 655 647 31

(Ek: 8)
Vergiler

14 

 
 
 

  

Sayıştay   



 

 (Ek: 9/a)

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
I-Dönen varlıklar
  A-Hazır değerler 73.108.719,82 22.552.839,62
     1-Kasa
     2-Alınan çekler
     3-Bankalar 73.108.719,82 22.552.839,62
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
     5-Diğer hazır değerler
  B-Menkul kıymetler
     1-Hisse senetleri
     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları
     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları
     4-Diğer menkul kıymetler
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
  C-Ticari alacaklar 1.383,72 1.383,72
     1-Alıcılar
     2-Alacak senetleri
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)
     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.383,72 1.383,72
     6-Diğer ticari alacaklar 
     7-Şüpheli ticari alacaklar 
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
  D-Diğer alacaklar 251.078,45 332.359,25
     1-Ortaklardan alacaklar
     2-İştiraklerden alacaklar
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar
     4-Personelden alacaklar
     5-Diğer çeşitli alacaklar 251.078,45 332.359,25
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
     7-Şüpheli diğer alacaklar 7.055,95 7.055,95
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (7.055,95) (7.055,95)
  E-Stoklar
     1-İlk madde ve malzeme
     2-Yarı mamuller
     3-Mamuller
     4-Ticari mallar
     5-Diğer stoklar
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
     2-Verilen sipariş avansları
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı
     3-Taşeronlara verilen avanslar
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 31.109,94 9.063,22
     1-Gelecek aylara ait giderler 10.433,30 9.063,22
     2-Gelir tahakkukları 20.676,64
  H-Diğer dönen varlıklar 297.007,09 236.595,82
     1-Devreden KDV 297.007,09 236.595,82
     2-İndirilecek KDV
     3-Diğer KDV
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar
     5-İş avansları
     6-Personel avansları
     7 Sayım ve tesellüm noksanları
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)
     Dönen varlıklar toplamı 73.689.299,02 23.132.241,63

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
31.12.2016 tarihli  Bilançosu 

Aktif (Varlıklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 
 

Sayıştay   



 

 (Ek: 9/a)

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
I-Dönen varlıklar
  A-Hazır değerler 73.108.719,82 22.552.839,62
     1-Kasa
     2-Alınan çekler
     3-Bankalar 73.108.719,82 22.552.839,62
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
     5-Diğer hazır değerler
  B-Menkul kıymetler
     1-Hisse senetleri
     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları
     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları
     4-Diğer menkul kıymetler
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
  C-Ticari alacaklar 1.383,72 1.383,72
     1-Alıcılar
     2-Alacak senetleri
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)
     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.383,72 1.383,72
     6-Diğer ticari alacaklar 
     7-Şüpheli ticari alacaklar 
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
  D-Diğer alacaklar 251.078,45 332.359,25
     1-Ortaklardan alacaklar
     2-İştiraklerden alacaklar
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar
     4-Personelden alacaklar
     5-Diğer çeşitli alacaklar 251.078,45 332.359,25
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
     7-Şüpheli diğer alacaklar 7.055,95 7.055,95
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (7.055,95) (7.055,95)
  E-Stoklar
     1-İlk madde ve malzeme
     2-Yarı mamuller
     3-Mamuller
     4-Ticari mallar
     5-Diğer stoklar
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
     2-Verilen sipariş avansları
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı
     3-Taşeronlara verilen avanslar
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 31.109,94 9.063,22
     1-Gelecek aylara ait giderler 10.433,30 9.063,22
     2-Gelir tahakkukları 20.676,64
  H-Diğer dönen varlıklar 297.007,09 236.595,82
     1-Devreden KDV 297.007,09 236.595,82
     2-İndirilecek KDV
     3-Diğer KDV
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar
     5-İş avansları
     6-Personel avansları
     7 Sayım ve tesellüm noksanları
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)
     Dönen varlıklar toplamı 73.689.299,02 23.132.241,63

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
31.12.2016 tarihli  Bilançosu 

Aktif (Varlıklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 
 

 

 (Ek: 9/b)

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 22.307.166,60
      1-Bağlı menkul kıymetler
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
      3-İştirakler 22.307.166,60
      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 39.667.949,74 38.135.840,14
      1-Arazi ve arsalar 1.113.455,67 1.135.367,08
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 61.885.044,01 61.291.619,14
      3-Binalar 3.447.801,51 3.447.801,51
      4-Tesis, makine ve cihazlar 6.614.444,53 6.614.444,53
      5-Taşıtlar 163.891,96 163.891,96
      6-Demirbaşlar 475.484,30 507.465,72
      7-Diğer maddi duran varlıklar 1.494.435,94 1.494.435,94
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (35.526.608,18) (36.519.185,74)
      9-Yapılmakta olan işler
      10-Verilen avanslar
   E-Maddi olmayan duran varlıklar 121.475,39 98.431,83
      1-Haklar 210.729,92 210.729,92
      2-Şerefiye
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri
      5-Özel maliyetler 163.172,47 175.481,91
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 6.207,34 6.207,34
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (258.634,34) (293.987,34)
      8-Verilen avansları
    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 
      1-Arama giderleri
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
      4-Birikmiş tükenme payları (-)
      5-Verilen avanslar
   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
     1-Gelecek yıllara ait giderler
     2-Gelir tahakkukları
   H-Diğer duran varlıklar
     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV
     2-Diğer KDV
     3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar
     4-Diğer çeşitli duraan varlıklar

      Duran varlıklar toplamı 39.789.425,13 60.541.438,57
      Aktif (varlıklar) toplamı 113.478.724,15 83.673.680,20

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
31.12.2016 tarihli  Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 
 

Sayıştay   



 

 (Ek: 9/c)

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 taksitleri 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 611.805,81 514.061,57

     1-Satıcılar 492.082,19 91.137,95

     2-Borç senetleri

     3-Borç senetleri reeskontu (-)

     4-Alınan depozito ve teminatlar 119.723,62 422.923,62

     5-Diğer ticari borçlar

   C-Diğer borçlar 3.639,73 3.801,39

     1-Ortaklara borçlar

     2-İştiraklere borçlar

     3-Bağlı ortaklıklara borçlar

     4-Personele borçlar

     5-Diğer çeşitli borçlar 3.639,73 3.801,39

     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)

   D-Alınan avanslar

   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 39.688,72 49.629,77

    1-Ödenecek vergi ve fonlar 23.212,41 30.451,47

    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 16.476,31 19.178,30

    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yük.

    4-Diğer yükümlülükler

   G-Borç ve gider karşılıkları

       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları 774.154,93 343.568,69

       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) (774.154,93) (343.568,69)

       3-Kıdem tazminatı karşılıkları

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 0,00 22.819,86

     1-Gelecek aylara ait gelirler

     2-Gider tahakkukları 22.819,86

    I-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 655.134,26 590.312,59

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
31.12.2016 tarihli  Bilançosu  

Pasif (Kaynaklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 
 

Sayıştay   



 

 (Ek: 9/c)

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 taksitleri 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 611.805,81 514.061,57

     1-Satıcılar 492.082,19 91.137,95

     2-Borç senetleri

     3-Borç senetleri reeskontu (-)

     4-Alınan depozito ve teminatlar 119.723,62 422.923,62

     5-Diğer ticari borçlar

   C-Diğer borçlar 3.639,73 3.801,39

     1-Ortaklara borçlar

     2-İştiraklere borçlar

     3-Bağlı ortaklıklara borçlar

     4-Personele borçlar

     5-Diğer çeşitli borçlar 3.639,73 3.801,39

     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)

   D-Alınan avanslar

   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 39.688,72 49.629,77

    1-Ödenecek vergi ve fonlar 23.212,41 30.451,47

    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 16.476,31 19.178,30

    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yük.

    4-Diğer yükümlülükler

   G-Borç ve gider karşılıkları

       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları 774.154,93 343.568,69

       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) (774.154,93) (343.568,69)

       3-Kıdem tazminatı karşılıkları

       4-Diğer borç ve gider karşılıkları

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 0,00 22.819,86

     1-Gelecek aylara ait gelirler

     2-Gider tahakkukları 22.819,86

    I-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 655.134,26 590.312,59

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
31.12.2016 tarihli  Bilançosu  

Pasif (Kaynaklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 
 

 

 (Ek:9/d)

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 
     1-Satıcılar
     2-Borç senetleri
     3-Borç senetleri reeskontu (-)
     4-Alınan depozito ve teminatlar
     5-Diğer ticari borçlar
   C-Diğer borçlar 273.615,27
     1-Ortaklara borçlar
     2-İştiraklere borçlar
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar
     4-Diğer çeşitli borçlar 273.615,27
     5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)
     6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar
   D-Alınan avanslar
   E-Borç ve gider karşılıkları
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları 
   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 0,00 273.615,27
       Yabancı kaynaklar toplamı 655.134,26 863.927,86

III-Öz kaynaklar
   A-Ödenmiş sermaye 1.000.000,00 1.000.000,00
       1-Sermaye 1.000.000,00 1.000.000,00
       2-Ödenmemiş sermaye (-)
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)
   B-Sermaye yedekleri 56.474.036,44 78.781.203,04
       1-Hisse senedi ihraç primleri
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları
       5-Diğer sermaye yedekleri 56.474.036,44 78.781.203,04
   C-Kâr yedekleri 594.414,39 594.414,39
       1-Yasal yedekler 594.414,39 594.414,39
       2-Statü yedekleri
       3-Olağanüstü yedekler
       4-Diğer kar yedekleri  
       5-Özel fonlar
   D-Geçmiş yıllar kârları 51.663.138,45 51.663.138,45 0,00
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)
   F-Dönem net kârı (zararı) 3.092.000,61 2.434.134,91
        1-Teşebbüsün net karı ( zararı) 3.092.000,61 2.434.134,91
        2-Azınlık payları net karı (zararı)

       Öz kaynaklar toplamı 112.823.589,89 82.809.752,34
 IV-Azınlık payları 

       Pasif (kaynaklar) toplamı 113.478.724,15 83.673.680,20

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
31.12.2016 tarihli  Bilançosu  

Pasif (Kaynaklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 

Sayıştay   



 

(Ek: 9/e)__ 
Bilanço dipnotları 

 
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı ............. TL.-  
 
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları  
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:  
 
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı ............. TL.-  
 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ............. TL.-  
 
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı ............. TL.-  
 
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ............. TL.-  
 
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ............. TL.-  
 
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı ............. TL.-  
 
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :  
Döviz Cinsi....Miktarı....TL. Kuru.....Toplam Tutar  
................... ............. ................ ...................... TL.-  
 
8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):  
Döviz Cinsi....Miktarı.....TL. Kuru.....Toplam Tutar  
................... ............. ................ ...................... TL.-  
 
9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :  
Döviz Cinsi...Miktarı.....TL. Kuru...... Toplam Tutar  
................... ............. ................ ...................... TL.-  
 
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı ............ TL.-  
 
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı ............. TL.-  
 
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı ............. TL.-  
 
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :  
Türü..............Tertibi.....Adedi.........Üsleri.........Toplam Tutar  
................... ............. ................ ................ ...................... TL.-  
 
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı ............. TL.-  
 
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :  
Adı..........Pay oranı....Pay Tutarı  
............. ................ ...................... TL.-  
 
16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :  
Adı.......... Pay oranı... Top. Sermayesi Son Dönem Kârı  
............. ................ ...................... ......................... TL.-  
 
 

Sayıştay   



 

(Ek: 9/e)__ 
Bilanço dipnotları 

 
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı ............. TL.-  
 
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları  
ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:  
 
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı ............. TL.-  
 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ............. TL.-  
 
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı ............. TL.-  
 
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ............. TL.-  
 
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ............. TL.-  
 
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı ............. TL.-  
 
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :  
Döviz Cinsi....Miktarı....TL. Kuru.....Toplam Tutar  
................... ............. ................ ...................... TL.-  
 
8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):  
Döviz Cinsi....Miktarı.....TL. Kuru.....Toplam Tutar  
................... ............. ................ ...................... TL.-  
 
9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) :  
Döviz Cinsi...Miktarı.....TL. Kuru...... Toplam Tutar  
................... ............. ................ ...................... TL.-  
 
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı ............ TL.-  
 
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı ............. TL.-  
 
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı ............. TL.-  
 
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :  
Türü..............Tertibi.....Adedi.........Üsleri.........Toplam Tutar  
................... ............. ................ ................ ...................... TL.-  
 
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı ............. TL.-  
 
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının :  
Adı..........Pay oranı....Pay Tutarı  
............. ................ ...................... TL.-  
 
16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :  
Adı.......... Pay oranı... Top. Sermayesi Son Dönem Kârı  
............. ................ ...................... ......................... TL.-  
 
 

 

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 :    31.981,42 TL. 
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 593.424,87 TL İkizdere K             
1-2-3 Nolu lojmanların ihracı esas bedel 
 
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ............. TL.  
- Varlık maliyetlerinde (+) ............. TL.  
- Birikmiş amortismanlarda (-) ............. TL.  
 
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları  
Ticari Alacak Ticari Borç  
1. Ana kuruluş ........................... ...............................  
2. Bağlı Ortaklık ........................... ...............................  
3. İştirakler ........................... ...............................  
 
20. Cari dönemdeki ortalama toplam  personel sayısı 8 Kişi, 4 kişi Yönetim Kurulu üyeleri,20 kişide 
taşeron hizmet alımı 
 
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi  
 
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta 
bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek 
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)  
 
23. İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe  
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri,  
 
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ............. TL.  
 
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri  
ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 
............. TL.  
 
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı  
nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları ............. TL.  
 
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin  
(katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş  
gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları ............. TL.  
 
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval,  
ciro gibi yükümlülüklerin tutarı ............. TL.  
 
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir  
olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar,  
 
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:   28 /02/2017  
 

Sayıştay   



 

 

(Ek:10/a)

                                                                                                                    

Gelir ve giderler

A-Brüt satışlar

B-Satış indirimleri (-)

C-Net satışlar

D-Satışların maliyeti (-)

                        Brüt satış kârı veya zararı

E-Faaliyet giderleri (-) (2.051.043,10) (2.482.276,10)

                        Faaliyet kârı veya zararı (2.051.043,10) (2.482.276,10)

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 7.606.758,67 7.489.435,79

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (1.839.560,03) (2.097.261,20)

H-Finansman giderleri (-)

                        Olağan kâr veya zarar 3.716.155,54 2.909.898,49

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 150.000,00 80.000,00

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (212.194,89)

                        Dönem kârı veya zararı 3.866.155,54 2.777.703,60

K-Dönem kârı vergi ve diğer yas.yük.karşılıkları (-) 774.154,93 343.568,69

                        Dönem net kârı veya zararı 3.092.000,61 2.434.134,91

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
2016 Yılı Gelir Tablosu

Önceki dönem
TL

Cari dönem
TL

 
  

Sayıştay   



 

 

(Ek:10/a)

                                                                                                                    

Gelir ve giderler

A-Brüt satışlar

B-Satış indirimleri (-)

C-Net satışlar

D-Satışların maliyeti (-)

                        Brüt satış kârı veya zararı

E-Faaliyet giderleri (-) (2.051.043,10) (2.482.276,10)

                        Faaliyet kârı veya zararı (2.051.043,10) (2.482.276,10)

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 7.606.758,67 7.489.435,79

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (1.839.560,03) (2.097.261,20)

H-Finansman giderleri (-)

                        Olağan kâr veya zarar 3.716.155,54 2.909.898,49

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 150.000,00 80.000,00

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (212.194,89)

                        Dönem kârı veya zararı 3.866.155,54 2.777.703,60

K-Dönem kârı vergi ve diğer yas.yük.karşılıkları (-) 774.154,93 343.568,69

                        Dönem net kârı veya zararı 3.092.000,61 2.434.134,91

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
2016 Yılı Gelir Tablosu

Önceki dönem
TL

Cari dönem
TL

 
  

 

(Ek: 10/b) 
 
                                                     GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

 
 

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 
 
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları..........................TL.  
     a) Amortisman giderleri............................................................... 1.616.457,61 TL.     
        aa) Normal amortisman gideri.........................................................................TL.        
        bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri.................................TL. 
 b) İtfa ve tükenme payları...................................................................         .......TL. 
2. Dönemin karşılık giderleri…Kıdem tazminatı.karşılığı)               212.194,89 TL.  
3. Dönemin tüm finansman giderleri................................................................      ...TL. 
 a) Üretim maliyetine verilenler ..............................................................     ........TL.   
     b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler...............................................     ..........TL.  
 c) Doğrudan gider yazılanlar ...............................................................................TL. 
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,  
    müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam  
    tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)  .................     . ...... TL. 
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve  
    iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi  
    aşanlar ayrıca gösterilecektir)    ............................................................       ........ TL. 
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden  
    alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki  
    payları  % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) .............................................. TL. 
7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,  
    genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan  
    ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı                               Brüt 172.227,80  TL. 
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan  
    değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği 
    artış (+) veya azalış (-)....................................................................................TL. 
9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi) 
    ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,  
    hareketli ortalama maliyet gibi.) 
10.Varsa, tamamen veya kısmen fıili stok sayımı yapılamamasının 
     gerekçeleri  ................................................................................................... TL. 
11.Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, 
     hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının  
     ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu 
      madde ve hizmetlere ilişkin tutarları .............................................................TL. 
12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider 
     ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not    .................... 
13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,  
    hisse başına kâr ve kâr payı oranları ................................................................ 

 

Sayıştay   



 

                                                                                   (Ek: 11)

A-Dönem kârının dağıtımı
   1-Dönem kârı 2.778
   2-Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-): 344
             -Kurumlar vergisi 344
             -Gelir vergisi kesintisi
             -Diğer vergi ve yasal yükümlülükler
                    Net dönem kârı 2.434
   3-Geçmiş dönemler zararı (-)
   4-I.Tertip yasal yedek akçe (-)
   5-İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)
                    Dağıtılabilir net dönem kârı 2.434
   6-Ortaklara birinci temettü (-): 50
              -Adi hisse senedi sahiplerine 50
              -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
   7-Personele temettü (-)
   8-Yönetim kuruluna temettü (-)
   9-Ortaklara ikinci temettü (-): 2.167
                -Adi hisse senedi sahiplerine 2.167
                -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
  10-İkinci tertip yedek akçe (-) 217
  11-Statü yedekleri (-)
  12-Olağan üstü yedekler (dağıtılmamış kârlar)
  13-Diğer yedekler
  14-Özel fonlar
B-Yedeklerden dağıtım:
    1-Dağıtılan yedekler
    2-II.Tertip yasal yedekler (-)
    3-Ortaklara pay (-) :
                 -Adi hisse senedi sahiplerine
                 -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
    4-Personele pay (-)
    5-Yönetim kuruluna pay (-)
C-Hisse başına kâr:
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)
D-Hisse başına temettü:
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)

Kâr dağıtım tablosu 

Dönem kârının dağıtımı Cari dönem
Bin TL

 
 

 

Sayıştay   


