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Kuruluşun Adı       : Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ 
Merkezi        : Erzincan 
İlgili Kuruluş       : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Sermaye Tavanı     : 30.000.000 TL 
(kayıtlı sermaye)* 

SERMAYE DURUMU 
 

Ortaklar 
Taahhüt  
Edilen  

TL 

Ödenmiş  
Sermaye  

TL 

Ödenmemiş 
Sermaye 

TL 

Pay Oranı 
% 

Taahhüt Ödenmiş 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı 11.217.845 11.217.845 - 56,09 56,09 
Diğer** 8.782.155 8.782.155 - 43,91 43,91 
       

Toplam 20.000.000 20.000.000 - 100,00 100,00 
 

*Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 12.10.1982 tarih ve 908 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 
**Tamamı 2.000.000 adet olan hisse senetlerinin %43,91’ini teşkil eden 878.200 adedi ikinci ulusal 
pazarda işlem görmektedir 
*Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL olarak güncellenmesi SPK’nın 26.06.2015 tarihli ve 
6582 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve kayıtlı sermaye artırımı Şirketin 03.12.2015 tarihinde yapılan 
Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilerek 24.12.2015 tarihli ve 8975 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 
1034 ve 1035 numaralı sayfalarında yayınlanmıştır. 
  

Karar organı (Yönetim Kurulu) 
Karar   Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre 

organındaki Adı ve soyadı kuruluş görevi veya Başlama  Ayrılma 
unvanı     mesleği tarihi tarihi 

1-Başkan Hilal ÖZTÜRK Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Ser. Piy. D. Bşk. V. 28.06.2013 Devam ediyor 
2-Üye Celalettin OKÇU Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Gm Proje Grp. Bşk. 30.12.2014 17.04.2017 
     “ Seyit Ahmet EŞMEDERELİ Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Uzmanı 18.04.2017 Devam ediyor 
3-Üye Metin KATAR Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Str.D. Bşk. V. 28.12.2012 17.04.2017 
     “ Murat DÜLGER Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Gm Proje Grp. Bşk. 18.04.2017 Devam ediyor 
4-Üye Ebru AKÇAY Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Uzmanı 15.04.2010 15.05.2016 
    “ Ferruh Murat BENZER Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Danışmanı 16.05.2016 17.04.2017 
    “ Murat EKİN Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Daire Bşk. V. 18.04.2017 Devam ediyor 
5-Üye Adil Melih YAVUZ Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Avukat 28.06.2013 15.05.2016 
    “ Fatih KAYA Özel. İd. Başk.lığı Daire Bşk. Yrd. V. 16.05.2016 29.09.2016 
    “ Abdulkadir POLAT Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Uzmanı 30.09.2016 19.01.2017 
    “ Ömer Faruk ÖZKAN Özel. İd. Başk.lığı ÖİB Uzmanı  20.01.2017 Devam ediyor 





 

 
KISALTMALAR 

 
 
BİST: Borsa İstanbul 
ÇATIDER: Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
DIN: Deutsche Industrie Norm (Alman Endüstri Standardı) 
GSMH: Gayri Safi Milli Hâsıla 
GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 
ICR: Uluslararası Sertifikasyon Sicil ltd. 
ISO: Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization) 
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  
KDV: Katma Değer Vergisi 
KİK: Kamu İhale Kurumu 
MDV: Maddi Duran Varlıklar 
ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ÖYK: Özelleştirme Yüksek Kurulu 
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu 
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu 
TBMM KİT Komisyonu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Komisyonu 
TİS: Toplu İş Sözleşmesi 
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TOKİ: Toplu Konut İdaresi 
TPE: Türk Patent Enstitüsü 
TSE: Türk Standartları Enstitüsü 
TSEK belgesi: Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi 
TTK: Türk Ticaret Kanunu 
VUK: Vergi Usul Kanunu 
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I. TOPLU BAKIŞ 
 

A- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 
Şirket, üretime başladığı yıldan itibaren genel olarak içme suyu ve kanalizasyon 

alt yapısının inşasında kullanılan asbest elyaflı çimento boru üretimi yapmaktayken, 
2000’li yılların başından itibaren söz konusu ürüne olan talep daralması neticesinde, 
portlant çimento, doğal perlit agrega, demir oksit boya ve su ilavesi ile imal edilen 
çimento esaslı perlitli beton kiremit ve yardımcı elemanları yanında perlit yer karoları 
üreterek faaliyetlerini sürdürmektedir.   

İmalat sanayinin Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler Sektöründe faaliyet 
gösteren Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 1974 yılında yurt dışında 
çalışan 180 işçi tarafından 940.000 Lira sermaye ile kurulmuştur.  

Şirket, başta çatı ve yalıtım malzeme ve gereçleri olmak üzere, inşaata gerekli 
her türlü yapı gereçlerinin imal edilmesi ve ticaretinin yapılması amacıyla kurulduktan 
sonra; yurtiçi gerçek kişi ortaklar, mahalli idareler, İller Bankası ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası’nın iştirakleri sonucunda, çok ortaklı halka açık Anonim Şirket 
olmuştur.  

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.10.1982 tarih ve 908 sayılı izni ile bu 
sisteme geçmiştir. Şirket hisseleri 1984 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası'nda (yeni adı Borsa İstanbul BİST) işlem görmektedir.  

31.03.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda, Şirketin iştiraki olan 
Doğuser Yapı Gereçleri Sanayii ve Ticaret AŞ’nin, TTK’nın 451 ve 452 inci 
maddeleri gereğince ortaklık devralma yoluyla Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ 
bünyesinde birleşmesine karar verilmiş ve SPK nın seri X No: 31 sayılı “Birleşme 
İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” gereğince yapılan işlemler ve diğer ilgili 
mercilerdeki yasal prosedürün tamamlanması sonucunda alınan karar aynı gün Ticaret 
Siciline tescil edilmiş ve yayınlanmıştır.  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 12.07.2007 tarih ve 2007/49 sayılı kararı ile 
Şirketin, İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait hisseleri özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış ve 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Böylece Şirket Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı ve 4046 sayılı 
kanun hükümlerine tabi hale gelmiştir. 

2016 yılsonu itibariyle toplam 2.000.000 adet olan şirket hisselerinin %56,09`u 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. %43,91`ini teşkil eden 878.200 adet hisse 
senetleri ise BİST`te işlem görmektedir. 

Şirket, ürünleri için 13.03.1996 tarihinde TSE belgesi almıştır. Belge, 
01.06.2005 tarihi itibariyle TS 1903–1 EN 490/Nisan 1998 Beton Çatı Kiremitleri ve 
Özel Parçaları-Özellikler standardına sahip TSE belgesine dönüştürülmüştür. Şirket 
11.08.2005 tarihinde TSE-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almıştır.  

ISayıştay   



 

 

 

Dünyada 1940’lı yıllardan beri yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan 
perlitin Türkiye’de kullanımı 1980’li yıllara tekabül etmektedir. Perlit, bileşiminde 
%75 oranında silisyum bulunan volkanik camsı dokuda bir malzeme olup, dünya perlit 
rezervlerinin %60’ı Türkiye’dedir.  

Beton kiremitin ana girdileri çimento, perlit/dere kumudur. Beton kiremit girdi 
kompozisyonunda, dere kumu ile perlit birbirine alternatif girdilerdir. Dere kumu 
yerine perlit kullanımı halinde malzemenin mukavemetinde önemli bir artış 
sağlanacağı gibi, 1m3 dere kumunun 2 ton, 1 m3 perlitin ise 1,3 ton civarında olması 
nedeniyle hacimde denk miktarlarda kullanılacağı esas alındığında, dere kumuna göre 
%40 hafif olan perlit malzeme, kiremitte %30 civarında hafiflik sağlamaktadır. 
Hammaddesinde kum yerine perlit kullanılan beton kiremit üretimi ilk kez 1992 
yılında Doğusan tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dünya geneline bakıldığında nihai çatı kaplama malzemeleri 200 milyar 
USD’nin üzerinde bir Pazar oluşturmaktadır. Çatı kaplama malzemeleri pazarının 
%40’ı Asya-Pasifik, %34’ü Kuzey Amerika, %12’si Batı Avrupa, geri kalan %14’ü ise 
Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika ülkeleridir. Türkiye pazarı tüm kullanılan çatı 
malzemeleri dikkate alındığında dünya pazarının %1,3’ünü oluşturmaktadır.(1) 

2013 yılı sektör araştırma raporuna göre; Türkiye’de çatı kaplama malzemeleri 
toplam üretim kapasitesinin 250 milyon, pazar büyüklüğünün ise 124 milyon m2 alan 
olduğu tahmin edilmektedir. Pazar payının % 34’ü bitüm esaslı, %32’si metal esaslı, 
% 24’ü kil esaslı, %5’i sentetik ve plastik esaslı, % 5’i de çimento esaslı çatı kaplama 
malzemelerinden oluşmaktadır.(2) 

Şirketin son beş yıllık çalışmalarına ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)http://www.yapi.com.tr/TurkYapiSektoruRaporu2016/files/assets/basic-html/index.html#155 
(2) http://www.catider.org.tr/pdf/Sh-2.pdf 
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Tablo 1-Toplu bilgiler tablosu 
        

Toplu bilgiler  Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Son iki 

yıl 
farkı 

Artış 
veya 
azalış 

% 

Kayıtlı sermaye Bin TL 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000  -  - 
Ödenmiş sermaye Bin TL 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000  -  - 
Öz kaynaklar Bin TL 22.202 21.025 19.498 18.096 16.782 (1.314) (7,3) 
Yabancı kaynaklar Bin TL 1.727 3.153 4.293 5.454 6.941 1.487 27,3 
Finansman giderleri Bin TL 7 130 226 285 357 72 25,3 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 42.573 42.573 42.579 42.597 42.602 5 - 
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL 25.231 25.336 25.440 25.546 25.628 82 0,3 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL - -           
Yatırımlar gerçekleşme oranı (Nakdi) % - -           
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120  -  - 
İştirakler temettü geliri Bin TL - - -  -  -  -  - 

Tüm alım tutarı  Bin TL 900 878 711 1.253 2.111 858 68,5 
Başlıca üretim miktarı:                  
Kiremit, karo ve eklentileri Bin adet 1.430 1.089 777 1.321 2.311 990 74,9 
Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) Bin TL 1.264 1.263 853 1.377 1.437 60 4,4 
Üretim kapasitesi: Kiremit Fabrikası Bin adet/yıl 12.672 12.672 12.672 12.672 12.672 - - 
Kapasiteden yararlanma oranı: Kiremit % 11 8,6 6,1 10,4 18,2 8 75,0 
Net satış tutarı Bin TL 1.530 1.490 1.351 2.005 3.119 1.114 55,6 
Stoklar:                 
İlk madde ve malzeme Bin TL 280 324 306 379 528 149 39,3 
Yarı mamul Bin TL 95 105 88 95 - - - 
Mamul Bin TL 1.473 1.468 1.113 754 685 (69) (9,2) 
Ticari mallar Bin TL 27 23 18 37 -     
Diğer stoklar Bin TL 77 62 70 76 50 (26) (34,2) 

İşçi (Ortalama) Adet 21 20 18 17 16 (1) (5,9) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 1.378 1.096 1.133 1.037 1.174 137 13,2 
Cari yıla ilişkin:                 
İşçiler için yapılan giderler  Bin TL 1.196 1.096 1.133 1.037 1.174 137 13,2 
İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.746 4.567 5.245 5.083 6.115 1.032 20,3 

Dönem karına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük.                 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 131 100 216 149 204 55 36,9 
GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla)  Bin TL 583 522 131 409 3.506 3.097 757,2 
GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 714 622 347 558 3.302 2.744 491,8 
GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 714 622 347 558 3.302 2.744 491,8 

Faaliyet karlılığı % - - -         
Mali karlılık % - - -         
Zararlılık (Özkaynaklar yönünden) % 5 5 7 7 7 0 0,0 
Faaliyet zararı Bin TL 513 541 740 297 420 123 41,4 
Dönem zararı Bin TL 1.013 1.176 1.528 1.402 1.315 (87) (6,2) 
Bilanço zararı  Bin TL 9.654 10.830 12.358 13.760 15.074 1.314 9,5 

IIISayıştay   



 

 

 

TBMM KİT Komisyonunun 24.05.2007 tarihli toplantısında aldığı tavsiye 
kararı doğrultusunda, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2007/49 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan Şirketin, %56,09 oranındaki 
hissesinin satışına yönelik olarak 2008 yılından beri sürdürülen çalışmalardan bir 
sonuç alınamamıştır.  

Satışa ilişkin ilk ihale ilanı 22.12.2008 tarihinde yapılmış, teklif alınamadığı 
için ihale iptal edilmiştir. 13.05.2010 tarihinde çıkılan ihaleye de teklif verilmemiştir. 
18.05.2011 tarihinde üçüncü kez ihaleye çıkılmış ve 6 firmadan teklif alınmış, teklif 
veren firmaların dördü teminatlarını yakarak ihaleden çekilmişlerdir.  

15.11.2012 tarihinde yapılmış olan ihaleye de üç firma teklif vermiş, iki firma 
ihaleden çekilmiştir. ÖYK`nın 12.02.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Kararı ile İdare 
hissesinin Mayıs Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne satışına 
karar verilmiş, ancak daha önce yapılan ihalede olduğu gibi, firma teminatını yakarak 
alımdan vazgeçmiştir. 11.05.2016 tarihinde çıkılan 5. ihale de ise gelen teklifler 
yetersiz olduğu için ihale iptal edilmiştir. 

Özetle; Şirketin özelleştirilmesi kararından bu yana toplam 5 ihale ilanı 
yapılmış, 2 ihaleye teklif verilmemiş, diğer 2 ihalede ise toplam 9 firma teklif vermiş 
ve toplam 5 firma 300.000 Dolardan 1,5 milyon Dolar tutarındaki teminatı yakarak, 
alımdan vazgeçmişlerdir. 5. İhale ise tekliflerin yetersiz olması sebebiyle iptal 
edilmiştir. 

Şirketin öz kaynakları, 16,8 milyon TL olup, yılsonu itibarıyla mevcut 6,9 
milyon TL’lik yabancı kaynaklar karşısında yeterli bulunmakta ise de Şirket 
kaynaklarının büyük ölçüde atıl durumdaki maddi duran varlıklara bağlanmış olması 
nedeni ile Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmaktadır. İşletme sermayesi açığının 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan borç ile karşılanması ve önemli miktarda 
finansman gideri oluşması, Şirketin zararlılığını artırmakta ve öz kaynak kaybına yol 
açmaktadır.  

Bu nedenle, Şirketin yakın gelecekte özelleştirilebilme olasılığı da dikkate 
alınarak, işletme sermayesi ihtiyacının ve sermaye artışının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Her hangi bir yatırım faaliyeti ve yatırım projesi bulunmayan Şirketin, 
yapılmakta olan yatırımlar hesabında 14,9 milyon TL’lik değer ile kayıtlı bulunan 
makine teçhizat,  Şirket ile birleşmiş olan Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’den intikal etmiştir. Kurulu kapasitesinin ancak %18,2’sini kullanabilen Şirket’in 
demonte durumundaki varlıklarının kullanılabilirliğinin tespiti yapılarak söz konusu 
varlıklar hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. 

Şirket 2016 yılı faaliyet döneminde 2,3 milyon adet kiremit ve mahya üretimi 
gerçekleştirmiş, bir önceki yıla göre %75 oranında artış sağlanmasına rağmen, kapasite 
kullanım oranı %18,2 düzeyinde kalmıştır. Üretim ve kapasite kullanım oranı düşük 
olmakla birlikte önceki yıla göre yaklaşık %75 oranında artış olmuştur.  Aynı şekilde 
şirket satışları da artmış ve 3.119 bin TL olarak gerçekleşen 2016 yılı net satış hasılatı 
da önceki yıla göre yaklaşık %55,6 oranında artmıştır.  
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TBMM KİT Komisyonunun 24.05.2007 tarihli toplantısında aldığı tavsiye 
kararı doğrultusunda, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2007/49 sayılı kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan Şirketin, %56,09 oranındaki 
hissesinin satışına yönelik olarak 2008 yılından beri sürdürülen çalışmalardan bir 
sonuç alınamamıştır.  

Satışa ilişkin ilk ihale ilanı 22.12.2008 tarihinde yapılmış, teklif alınamadığı 
için ihale iptal edilmiştir. 13.05.2010 tarihinde çıkılan ihaleye de teklif verilmemiştir. 
18.05.2011 tarihinde üçüncü kez ihaleye çıkılmış ve 6 firmadan teklif alınmış, teklif 
veren firmaların dördü teminatlarını yakarak ihaleden çekilmişlerdir.  

15.11.2012 tarihinde yapılmış olan ihaleye de üç firma teklif vermiş, iki firma 
ihaleden çekilmiştir. ÖYK`nın 12.02.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Kararı ile İdare 
hissesinin Mayıs Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne satışına 
karar verilmiş, ancak daha önce yapılan ihalede olduğu gibi, firma teminatını yakarak 
alımdan vazgeçmiştir. 11.05.2016 tarihinde çıkılan 5. ihale de ise gelen teklifler 
yetersiz olduğu için ihale iptal edilmiştir. 

Özetle; Şirketin özelleştirilmesi kararından bu yana toplam 5 ihale ilanı 
yapılmış, 2 ihaleye teklif verilmemiş, diğer 2 ihalede ise toplam 9 firma teklif vermiş 
ve toplam 5 firma 300.000 Dolardan 1,5 milyon Dolar tutarındaki teminatı yakarak, 
alımdan vazgeçmişlerdir. 5. İhale ise tekliflerin yetersiz olması sebebiyle iptal 
edilmiştir. 

Şirketin öz kaynakları, 16,8 milyon TL olup, yılsonu itibarıyla mevcut 6,9 
milyon TL’lik yabancı kaynaklar karşısında yeterli bulunmakta ise de Şirket 
kaynaklarının büyük ölçüde atıl durumdaki maddi duran varlıklara bağlanmış olması 
nedeni ile Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmaktadır. İşletme sermayesi açığının 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan borç ile karşılanması ve önemli miktarda 
finansman gideri oluşması, Şirketin zararlılığını artırmakta ve öz kaynak kaybına yol 
açmaktadır.  

Bu nedenle, Şirketin yakın gelecekte özelleştirilebilme olasılığı da dikkate 
alınarak, işletme sermayesi ihtiyacının ve sermaye artışının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Her hangi bir yatırım faaliyeti ve yatırım projesi bulunmayan Şirketin, 
yapılmakta olan yatırımlar hesabında 14,9 milyon TL’lik değer ile kayıtlı bulunan 
makine teçhizat,  Şirket ile birleşmiş olan Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’den intikal etmiştir. Kurulu kapasitesinin ancak %18,2’sini kullanabilen Şirket’in 
demonte durumundaki varlıklarının kullanılabilirliğinin tespiti yapılarak söz konusu 
varlıklar hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. 

Şirket 2016 yılı faaliyet döneminde 2,3 milyon adet kiremit ve mahya üretimi 
gerçekleştirmiş, bir önceki yıla göre %75 oranında artış sağlanmasına rağmen, kapasite 
kullanım oranı %18,2 düzeyinde kalmıştır. Üretim ve kapasite kullanım oranı düşük 
olmakla birlikte önceki yıla göre yaklaşık %75 oranında artış olmuştur.  Aynı şekilde 
şirket satışları da artmış ve 3.119 bin TL olarak gerçekleşen 2016 yılı net satış hasılatı 
da önceki yıla göre yaklaşık %55,6 oranında artmıştır.  

 

 

 

Şirketin mamul satışlarının, işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 
istenilen düzeyde olmaması, üretim kapasitesinin düşük olarak gerçekleşmesine ve 
birim maliyetlerin yüksek olmasına neden olmakta, bu durum da işletmenin mali 
yapısının giderek bozulmasına yol açmaktadır.  

Bu nedenle; ürün satışlarının ve pazar payının artırılması için, bayilik sisteminin 
güçlendirilmesi ile pazarlama ve ürün tanıtımına ağırlık verilmesi, mevcut pazar 
dışında yeni pazarlar bulunarak pazar payını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alındığı tarihten bugüne kadar on 
yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, hisse satışı yapılamamıştır. Kiremit, 
mahya, yer ve duvar karosu ürünleri üreten Şirketin, uzun süre özelleştirme kapsam ve 
programına dâhil olması, beraberinde bazı olumsuz gelişmeleri de getirmiştir. 

Şirketin 2007 yılsonu itibariyle toplam üretimi 4,3 milyon adet civarında olup, 
yönetici dâhil toplam 34 işçi çalışırken, 2016 yılında 16 kişi ile 2,3 milyon adet üretim 
gerçekleştirilmiştir. Personel yetersizliği üretim kapasitesinin düşmesine sebep 
olmuştur. Şirketin diğer bir sıkıntılı konusu, yaşadığı ağır finansman problemidir. 
Şirkete 4046 sayılı Kanun’un 4/n maddesi kapsamında Özelleştirme Fonundan çeşitli 
tarihlerde borç olarak kaynak aktarıldığı ve borç tutarının 31.12.2016 tarihi itibariyle 
4.686.156 TL anapara, 171.313 TL faiz olmak üzere toplam 4.857.469 TL olduğu 
tespit edilmiştir.  

Şirketin sermaye artırımı ile özkaynak oluşturularak finansal ihtiyacının 
karşılanması, teknik ihtiyaçları kapsamında yatırım ve personel ihtiyaçlarının 
giderilmesi ile kapasite kullanım oranının yükseltilmesi yanında pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilerek karlı bir üretim sürecinin başarılması gerekmektedir.  

2007 yılından beri özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve çok düşük 
düzeylerde faaliyet göstermesi nedeni ile önemli miktarda zarar ederek öz kaynak 
kaybeden Şirketin; yapılan beş ihalede teklif veren firmaların toplamda 1,5 milyon 
Dolarlık teminatlarını yakarak alımdan vazgeçmelerinin nedenleri de analiz edilerek, 
bir an önce özelleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

B-Öneriler:  
Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2016 yılındaki çalışmaları 

üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler 
aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1- Şirketin, üretim ve satış faaliyetlerini verimli yürütülebilmesini sağlamak 

üzere; 
- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, borçların ödenerek finansal 

giderlerden kurtulması, üretim maliyetini düşürecek yatırımların yapılarak gerekli 
makine ve teçhizatın alınması için gerekli finansmanı sağlamak üzere sermaye 
artırımına gidilmesi, 
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- Üretim kapasitesinin artırılması ve kârlılık ve verimlilik esasları doğrultusunda 
faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin artırılabilmesi için 
ihtiyaç duyulan personel istihdamının gerçekleştirilmesi, (Sayfa:28-30 ). 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek-13) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

 Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Şirketin %56,09 oranındaki İller Bankasına ait hisseleri 12.07.2007 tarih, 

2007/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasına, yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18.01.2008 tarih ve 
2008/03 sayılı kararıyla da kamu hisselerinin özelleştirilmesinin “blok satış” yoluyla 
gerçekleştirilmesi kararı alınmasına ve çeşitli tarihlerde satış ihalesine çıkılmasına 
rağmen söz konusu satış işleminin gerçekleştirilememesi nedenleri de analiz edilerek 
bir an önce özelleştirilmesi, (Sayfa:15-16). 

Sonuç:  
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.04.2017 tarihinde 

yapılan Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 1.314.684,96 
Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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- Üretim kapasitesinin artırılması ve kârlılık ve verimlilik esasları doğrultusunda 
faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin artırılabilmesi için 
ihtiyaç duyulan personel istihdamının gerçekleştirilmesi, (Sayfa:28-30 ). 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek-13) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

 Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Şirketin %56,09 oranındaki İller Bankasına ait hisseleri 12.07.2007 tarih, 

2007/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasına, yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18.01.2008 tarih ve 
2008/03 sayılı kararıyla da kamu hisselerinin özelleştirilmesinin “blok satış” yoluyla 
gerçekleştirilmesi kararı alınmasına ve çeşitli tarihlerde satış ihalesine çıkılmasına 
rağmen söz konusu satış işleminin gerçekleştirilememesi nedenleri de analiz edilerek 
bir an önce özelleştirilmesi, (Sayfa:15-16). 

Sonuç:  
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.04.2017 tarihinde 

yapılan Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 1.314.684,96 
Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 

 

 

 

II. İDARİ BÜNYE 

 

A - Mevzuat:  

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ (Doğusan AŞ) yurt dışında çalışan 180 
işçi tarafından 940 bin TL sermaye ile halka açık anonim şirket olarak kurulmuştur. 
Erzincan Ticaret Siciline tescili 09.05.1974 tarihinde yapılmış, şirket ana sözleşmesi, 
15.05.1974 tarih ve 5148 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

1974-1982 yılları arasında gerçek kişi ortak sayısı 3.500’e ulaşmıştır. 

İller Bankası A.Ş. (İLBANK AŞ); 1974 yılında şirkete %30 oranında iştirak 
etmiş olup, sermaye arttırmalarında, kullanılmayan diğer rüçhan haklarını da 
kullanarak, 2007 yılında hisse oranını %56,09 seviyesine yükseltmiş, dolayısıyla şirket 
İller Bankası’nın bir iştiraki olmuştur. Sermayesinin %50 den fazlası kamuya ait 
olduğundan 3346 ve 6085 sayılı kanunlara göre TBMM ve Sayıştay denetimine 
girmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.10.1982 tarih ve 147 sayılı kararı ile Şirketin, 
Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine izin verilmiştir. Şirketin; kayıtlı sermaye tavanı 
25 milyon TL, ödenmiş sermayesi 20 milyon TL iken, 25.12.2013 tarihinde yürürlüğe 
giren SPK’nın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile 5 yıl içinde 
çıkarılmamış kayıtlı sermaye miktarı iptal edildiğinden, 2014 yıl sonu itibarıyla kayıtlı 
sermaye tavanı ödenmiş (çıkarılmış) sermaye miktarına eşitlenmiştir.  

Ödenmiş sermayenin artırılabilmesi, öncelikle kayıtlı sermaye tavanının 20 
milyon TL’den 30 milyon TL’ye çıkarılması için Şirket Esas Sözleşmesinin, Kayıtlı 
sermaye, hisseler ve hisse senetleri başlıklı 7 nci maddesinin değiştirilmesi, 
24.04.2015 tarihli ve 2015/060 sayılı ve 15.06.2015 tarihli ve 2015/087 sayılı yazılar 
ile SPK’ya ve 24.08.2015 tarihli ve 2015/103 sayılı ve 01.09.2015 tarihli ve 2015/106 
sayılı yazılar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur.  

SPK’dan alınan cevabi yazı da, “Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil 
metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili, 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Esas Sözleşmenizin 
tadili için verilen bu onay, iş bu yazımızın tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 
6 ay içinde Şirketiniz genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme 
değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.” 
denilmiştir. 

Bunun üzerine, Şirket yönetim Kurulunun 16.10.2015 tarihli ve 2015/27 sayılı 
kararıyla, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 03.12.2015 tarihinde Şirket 
merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında Ana sözleşmenin 7 nci maddesinde yer alan kayıtlı sermayenin 30 
milyon TL’ye çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu karar 25.12.2015 tarihli 
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ve 8975 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1034 ve 1035’inci sayfalarında 
yayınlanmış ve gazete 07.01.2016 tarihli ve 2016/101 sayılı yazı ekinde SPK’ya 
gönderilmiştir. 

Ayrıca, kayıtlı sermaye tutarının 20 milyon TL’den 30 milyon TL’ye 
yükseltilmesi nedeniyle, ödenmiş 20 milyon TL olan sermayesini, %30 oranında 6 
milyon TL artırılarak 26 milyon TL’ye yükseltilmesi için çalışma başlatılması 
konusunda izin verilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 18.02.2016 tarihli ve 
2016/23 sayılı yazıyla istenilmiş, Denetim tarihi (Mayıs-2017) itibariyle herhangi bir 
cevap alınamamıştır. 

Şirketin halka açık olan hisseleri; Borsa İstanbul (BİST) İkinci Ulusal Pazarında 
işlem görmektedir.  

TBMM KİT Komisyonunun 24.05.2007 tarihli toplantısında; “şirketin sürekli 
zarar eder bir durumda olması nedeniyle, istihdam yapısı bozulmadan, üretim 
faaliyetini sürdürmesi ve bölge ekonomisine katkı yapmaya devam etmesi kaydıyla, 
mevcut pay sahiplerinin hakları da gözetilerek, özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasının Özelleştirme Yüksek Kurulu’na tavsiye edilmesi” yönünde bir karar 
alınmıştır. 

TBMM KİT Komisyonu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 12.07.2007 tarih ve 2007/49 sayılı kararında; 

“1-İller Bankası’nın Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ’deki %56,09 
oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması, 

2- Söz konusu hisselerin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, 

3- Özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanması” 

kabul edilmiştir. 

İller Bankası’nın %56,09 oranındaki hisselerini devralan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının (ÖİB), bu hisselerin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Blok 
Satış” ve “Pazarlık Usulü” yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak ÖYK, 
18.01.2008 tarih 2008/3 sayılı kararı almış, bu durumun basın yayın organlarında 
yayınlanacağı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VII, No.39 sayılı “Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar” tebliği uyarınca BİST ile SPK’ya da 
bildirilmiştir.   

İlk ihale ilanı 22.12.2008 tarihinde verilmiş, teklif alınmadığı için ihale iptal 
edilmiştir. 13.05.2010 tarihinde çıkılan ihaleye de teklif verilmemiştir. 18.05.2011 
tarihinde üçüncü kez ihaleye çıkılmış ve 6 firmadan teklif alınmış, teklif veren 
firmaların dördü teminatlarını yakarak ihaleden çekilmişlerdir.  

21.09.2012 tarihinde yapılmış olan satış ilanında, bu satışta son teklif verme 
tarihi 15.11.2012 olarak belirlenmiştir. Üç firma teklif vermiş, iki firma ihaleden 
çekilmiştir. ÖYK`nın 12.02.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Kararı ile İdare hissesinin, 
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ve 8975 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1034 ve 1035’inci sayfalarında 
yayınlanmış ve gazete 07.01.2016 tarihli ve 2016/101 sayılı yazı ekinde SPK’ya 
gönderilmiştir. 

Ayrıca, kayıtlı sermaye tutarının 20 milyon TL’den 30 milyon TL’ye 
yükseltilmesi nedeniyle, ödenmiş 20 milyon TL olan sermayesini, %30 oranında 6 
milyon TL artırılarak 26 milyon TL’ye yükseltilmesi için çalışma başlatılması 
konusunda izin verilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 18.02.2016 tarihli ve 
2016/23 sayılı yazıyla istenilmiş, Denetim tarihi (Mayıs-2017) itibariyle herhangi bir 
cevap alınamamıştır. 

Şirketin halka açık olan hisseleri; Borsa İstanbul (BİST) İkinci Ulusal Pazarında 
işlem görmektedir.  

TBMM KİT Komisyonunun 24.05.2007 tarihli toplantısında; “şirketin sürekli 
zarar eder bir durumda olması nedeniyle, istihdam yapısı bozulmadan, üretim 
faaliyetini sürdürmesi ve bölge ekonomisine katkı yapmaya devam etmesi kaydıyla, 
mevcut pay sahiplerinin hakları da gözetilerek, özelleştirme kapsam ve programına 
alınmasının Özelleştirme Yüksek Kurulu’na tavsiye edilmesi” yönünde bir karar 
alınmıştır. 
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2- Söz konusu hisselerin satış yöntemi ile özelleştirilmesi, 

3- Özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanması” 

kabul edilmiştir. 
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çekilmiştir. ÖYK`nın 12.02.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Kararı ile İdare hissesinin, 

 

 

 

Mayıs Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne satışına karar 
verilmiş, ancak, daha önce yapılan ihalede olduğu gibi, firma teminatını yakarak 
alımdan vazgeçmiştir. 11.05.2016 tarihinde çıkılan 5. İhalede ise gelen teklifler 
yetersiz olduğu için ihale iptal edilmiştir.  

Özetle; Şirketin özelleştirilmesi kararından Denetimin yapıldığı (Mayıs 2017) 
tarihine kadar toplam 5 ihale yapılmış, 2 ihaleye teklif verilmemiş, diğer 2 ihalede ise 
toplam 9 firma teklif vermiş ve toplam 5 firma, 300.000 dolardan, toplam 1,5 milyon 
dolar tutarındaki teminatı yakarak, alımdan vazgeçmişlerdir. 

Son yapılan ve satış işlemi sonuçlanamayan ihaleden bu yana 1 yılı aşkın süre 
geçmiş olup, uzayan özelleştirme süreci nedeniyle şirketin mali yapısının giderek 
bozulduğu görülmektedir. Bu sebeple özelleştirme kapsam ve programında bulunan 
Şirketin, mevcut şartlarda karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda işletme 
faaliyetlerini sürdürmesi mümkün olmadığından bir an önce özelleştirilerek ülke 
ekonomisine kazandırılması gerekmektedir.  

Bu arada, Şirket’in 2013 ve 2014 yılları hesap ve işlemlerinin 13.04.2016 
tarihinde yapılan KİT komisyonu toplantısında görüşülmesi sırasında, ÖİB temsilcisi 
tarafından 2016 yılı içerisinde Şirket’in satışı için yeniden ihaleye çıkılması için 
çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
11.05.2016 tarihli ilanında;  

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ’de bulunan %56,09 oranındaki İdare 
hissesinin satışı için verdiği ihale ilanında son teklif verme tarihinin 16.06.2016, ihale 
şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedelinin 3 bin TL ve geçici teminat tutarının 1 
milyon TL olduğu, ÖİB’nın Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ Genel Müdürlüğüne 
gönderdiği 17.06.2016 tarihli ve 4453 sayılı ve 23.06.2016 tarihli ve 4683 sayılı 
yazılardan, 11.05.2016 tarihinden itibaren çıkılan ihalede, son teklif verme tarihi olan 
16.06.2016 tarihi itibariyle 2 teklif alındığı,  söz konusu hisselerin özelleştirme 
ihalesinin, teklif sahiplerinin müştereken katılımı ile 22.06.2016 tarihinde yapıldığı ve 
ihaleye ilişkin alınan nihai tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde ihalenin iptaline 
karar verildiği görülmüştür.  

Şirket, faaliyetlerini ana sözleşmesi doğrultusunda özel hukuk hükümlerine 
göre sürdürmektedir. Şirket halka açık olduğundan, Sermaye Piyasası Kanununa tabi 
olup, aynı zamanda, hisseleri Borsa İstanbul`da alınıp satılmaktadır. Ana 
sözleşmesinde mevcut olmayan hükümler hakkında ise Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 

Şirkette çalışan personelin tamamı işçi statüsündedir. İşçilerin özlük ve sosyal 
hakları; 4857 sayılı İş Kanunu, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, 
yönetmelik ve toplu iş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 
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Şirketin; Personel, Mal ve Hizmet Alımları, Harcırah, Kasa İşlemleri, Sabit 
Kıymet, Yangın Afet, Muhasebe, Ambar ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 
yönetmelikleri bulunmaktadır. 1986 ve 1988 yıllarında yürürlüğe girmiş olan bu 
yönetmelikler, güncelliğini yitirmiş, Şirket’in yeni faaliyet, üretim, piyasa payı ve 
pazar arayışlarına yanıt veremez olmuştur. Ayrıca, 2007 yılından itibaren Şirket 
sermayesindeki kamu payının %50’nin üstüne çıkması ile kamu hukukuna tabi olması 
sonucunda yönetmeliklerin yenilenmesi ihtiyacı daha da belirginleşmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 22.05.2009 tarih, 2009/03 sayılı kararıyla Satınalma ve 
İhale Yönetmeliği başta olmak üzere yönetmeliklerin güncellenmesine başlanılmış 
olup yönetmeliklerle ilgili son durum aşağıda özetlenmiştir. 

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki; mal ve hizmet 
alımlarına ilişkin yönetmelik hazırlanmış, KİK’in tavsiyeleri doğrultusunda gerekli 
düzeltmeler yapılarak, uygulamaya konulması için 25.10.2010 tarih ve 2010/170 sayılı 
yazı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderilmiştir. Denetim tarihi (Mayıs 
2017) itibari ile herhangi bir gelişme gerçekleşmemiştir. 

Personel Yönetmeliği; güncellenmiş ve Devlet Personel Başkanlığına 
gönderilmiş ancak, olumlu cevap alınamamıştır. 

Harcırah yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı olmadığından mevcut 
yönetmelik uygulanmaya devam edilmektedir. 

Diğer adı geçen yönetmeliklerin güncellenmesi hususunda yapılan çalışmalar 
sürdürülmektedir.  

Özelleştirme süreci, Şirket’in hukuki ve mali yapısı ve değişen yasalar da 
dikkate alınarak, 1986 ve 1988 yıllarında yürürlüğe giren ve güncelliğini kaybeden 
yönetmelikler üzerinde başlatılan güncelleştirme çalışmalarının sonuçlandırılması için 
başlatılan girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

B - Teşkilat: 

1-Teşkilatın yapısı: 
Şirketin Ana Sözleşmesine göre teşkilatı; Genel Kurul ve Denetçiler, Yönetim 

Kurulu, Genel Müdür ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Yürürlükte olan teşkilat 
şemasında belirtilmiş olan birimlerde çalışan personel sayısı yetersiz ve bazı 
birimlerde ise hiç personel yoktur. Şirket özelleştirme sürecinde olduğundan, mevcut 
personel boşluğunun giderilmesi gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla teşkilat şeması fiili 
durumu yansıtmamaktadır.  

Teşkilat şeması raporun ekleri arasında (Ek:1) yer almaktadır. 

Şirkette mevcut durumu yansıtan bir teşkilat şeması yapılması ve görev yetki ve 
sorumlulukların da şemaya uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 
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2-Genel kurul ve denetçiler:  
Şirketin Genel Kurulu; ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 

hükümlerine göre, yılda bir defa toplanmakta, Şirket`in yıllık işlemleri ve hesapları 
incelenerek gerekli kararlar alınmaktadır. Olağanüstü genel kurul gerektiği takdirde 
her zaman toplanabilmektedir. Genel Kurul, Şirketin en yetkili karar organıdır. 

Şirketin olağan genel kuruluna, Özelleştirme İdaresi Başkanlığını temsilen bir 
kişi dışında, diğer ortaklar katılmamakta ve kararlar bir temsilcinin oyu ile 
alınmaktadır. 

Şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, 16.05.2016 tarihinde, 2016 yılı Olağan 
Genel Kurulu da 18.04.2017 tarihinde yapılmıştır.   

Yeni TTK`ya göre 01.01.2013 tarihinden itibaren AŞ`lerde denetçilik 
fonksiyonu yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede denetim kurulunun görev süresi 
31.03.2013 tarihinde bitmiş, yönetim kurulunun 24.02.2014 tarih ve 2014/04 sayılı 
kararı ile de denetim kurulu organizasyon şemasından kaldırılmıştır. 

3-Karar organı:  
Şirketin Ana sözleşmesi ve genel kurul kararları doğrultusunda, temsil ve 

yönetim sorumluluğu yönetim kurulundadır. 

4046 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanmış olan ana sözleşmeye göre yönetim 
kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, görev süreleri 1 yıldır. 

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca seçilmektedir. 

Yönetim Kurulu, 2016 yılı içinde çeşitli konularda 27 adet karar almıştır.  

Yönetim kurulunda görev alanlar, raporun giriş kısmındaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

4-Yürütme organı:  
Yönetim Kurulunun 24.02.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararıyla yeniden 

düzenlenen teşkilat şemasına göre şirketin yürütme organı, yönetim kurulu tarafından 
atanan bir genel müdür, iki genel müdür yardımcısı ile birim müdürleri ve alt 
kadrolarından oluşmaktadır.  

Yönetim Kurulunun 12.09.2006 tarih ve 09/02 sayılı kararıyla genel müdürün 
görevine son verildiğinden, şirkette idari genel müdür yardımcısı, o tarihten bu yana 
yaklaşık 11 yıldır, aynı yönetim kurulu kararı ile genel müdürlük görevini de vekâleten 
yürütmektedir.  

Teşkilat şemasında ifadesini bulan kadrolardan; yönetici pozisyonunda bulanan 
genel müdür, teknik genel müdür yardımcısı, personel müdürü, ticaret müdürü,  
muhasebe müdürü, teknik müdür kadroları Mayıs/2017 tarihi itibarıyla boş 
bulunmakta, daha alt kadrolarda çalışan personel sayısının ise yetersiz kaldığı da 
görülmektedir. 03.02.2015 tarih ve 2015/2 sayılı YKK ile münhal bulunan şirket 
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muhasebe müdürlüğü ile işletme müdürlüğü kadrolarına şirket içinden atama 
yapılmıştır. 

Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki rekabet karşısında özellikle iş hacmi ve 
pazarlama ağındaki sorunların mevcut yapılanma ile yürütülmesinin mümkün olmadığı 
değerlendirilmektedir.  

Ayrıca şirketin özelleştirme kapsam ve programına alınmasından itibaren işten 
ayrılan veya emekli olan personelin yerine herhangi bir personel alımı yapılmadığı için 
üretim faaliyetinin sürdürülmesi çok zorlaşmış, neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 
Geçici olarak bir elemana birden fazla görev verilerek veya fazla mesai yaptırılmak 
suretiyle sürdürülmeye çalışılan üretim faaliyetlerinde, üretim aksamaları, işçilerin 
dikkat dağınıklığı, iş kazaları ve verim düşmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşma 
olasılığı da artmaktadır. 

Personel ihtiyacının giderilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
(ÖİB) 22.11.2013 tarih, 2013/133 sayılı yazı ile durum iletilmiş, gerekli olan personel 
ihtiyacının giderilmesi için talepte bulunulmuştur. ÖİB personel ihtiyacından sadece 
özel güvenliğin hizmet alımı yoluyla, pazarlama ve büro elemanı ihtiyacının ise 1`er 
personel olmak üzere Türkiye İş Kurumu aracılığı ile karşılanmasına izin vermiştir. Bu 
çerçevede özel güvenlik hizmeti 2014 yılında hizmet alımı yapılmak suretiyle 
karşılanmaya başlanmıştır. Mayıs 2015 den itibaren de 1 adet pazarlamadan sorumlu 
eleman istihdam edilmiştir.  

Şirketin piyasada rekabet edecek düzeyde yeniden yapılandırılmasına yönelik 
olarak, işletmenin temel faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve 
kâra geçilebilmesi için, başta personel ve idari işler, ticaret, pazarlama ve üretim 
birimleri olmak üzere tüm birimlerin görev yetki ve sorumluluk kriterleri 
doğrultusunda personel yapısı bakımından güçlendirilmesi hususunda Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir.  

 Raporun ilgili bölümlerinde yer almayan servislerin çalışmalarına aşağıda 
kısaca değinilmiştir. 

5-Servisler: 

2016 yılında Şirket’in genel müdür, genel müdür yardımcılıklarından biri, 
ticaret müdürlüğü ve işletme müdürlüğü kadroları boş bulunmakta olup, genel 
müdürlüğe vekâlet eden genel müdür yardımcısı, bir işletme müdürü, bir muhasebe 
müdürü, bir de pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere işe alınan toplam 4 personel, 
Şirket’in personel, ticaret, muhasebe üretim ve sair idari işlemlerine ilişkin tüm 
faaliyetlerini yürütmektedir.  

Şirketin hukuk müşavirliği bulunmamaktadır. Şirket lehinde ve aleyhinde 
açılmış olan davaları takip etmek ve şirketi savunmak üzere, Erzincan Barosuna kayıtlı 
bir avukat ile Avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden 12.05.2010 tarihli bir sözleşme 
imzalanmıştır. 
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5-Servisler: 
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ticaret müdürlüğü ve işletme müdürlüğü kadroları boş bulunmakta olup, genel 
müdürlüğe vekâlet eden genel müdür yardımcısı, bir işletme müdürü, bir muhasebe 
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31.12.2016 tarihi itibariyle;  şirket tarafından açılmış ve halen devam eden 2 
alacak davası ve şirket tarafından yürütülen 11 icra takibi bulunmaktadır. Şirket 
aleyhine açılmış davaların sayısı ise 2 olup, işçi alacak davalarından oluşmaktadır. 

C - Personel durumu: 

1 -  Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Şirketin 2016 yılı personel kadroları ile yılsonu ve ortalama çalışan kişi sayıları 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 2: Personel durumu tablosu 

Personel 

2015 2016 
Çalışan personel Norm Program Çalışan personel 

Ortalama 
Kişi 

Yılsonu 
Kişi 

Kadro 
Sayı 

Kadro 
Sayı 

Ortalama 
Kişi 

Yılsonu 
Kişi 

C-İşçiler     
 

      
1.Sürekli işçiler     

 
      

      - Kapsam dışı 3 3 
 

4 3 3 
      - Kapsam içi 14 14 

 
16 13 13 

2.Geçici işçiler 
   

    
        Toplam (C) 17 17   20 16 16 
 Yüklenici işçileri 4 4   -  4 4 

 

Şirket’te istihdam edilen personelin tamamı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
işçi statüsündedir.  

Şirkette 2016 yılsonu itibariyle, 13 kişi toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kapsam 
içi, 3 kişi kapsam dışı olmak üzere, tamamı işçi statüsünde toplam 16 personel 
çalışmaktadır.  

Kapsam içi işçi mevcudunun; 5`i esas üretim yeri olan kiremit, dış yer ve duvar 
karoları fabrikasında, 6`sı yardımcı işletmelerde, 1`i pazarlama ve 1’i de yemekhanede 
görevlendirilmiş bulunmaktadır.  

Şirket personelinin servislere dağılımı, rapor ekleri arasındadır. (Ek:2)  

 2016 yılında ortalama çalışan personel sayısı 16 kişidir. Yıl içerisinde yardımcı 
işletmelerde çalışan bir personel emekli olmak suretiyle işten ayrılmış, Şirket’e yeni 
personel alımı olmamıştır. 

2-Personele yapılan harcamalar:  

Şirkette 2016 yılında personele yapılan harcamalar, işletme bütçesi ve önceki 
yıl değerleri ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Personele yapılan harcamalar tablosu 
  2015 2016 
  Harcanan    Harcanan  

Personele   Kişi Ödeneğin         Geçmiş    Kişi 
yapılan Toplam başına son Esas Ek Sosyal Cari yılla ilgili Toplam başına 

harcamalar harcama ayda  durumu ücretler ödemeler giderler yıl ödeme ve  harcama ayda  
    düşen         toplamı geri   düşen 

                 alışlar     
  Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 

A-Yönetim Kurulu                      

üyeleri ve denetçiler                     

(Kuruluş dışı) 249     239     239   239   
Toplam (A) 249     239     239   239   

B-İşçiler                     
- kapsam içi 748 4.452   347 189 323 859   859 4.473 
- kapsam dışı 289 8.028   141 66 108 316   316 8.765 

Toplam (B) 1.037 5.083 
 

488 255 431 1.174   1.174 6.115 
Toplam (A+B) 1.286   

 
728 255 431 1.414   1.414   

Geçen yıl toplamı       680 207 399 1.286   1.286   

Fark       (48) (48) (32) (128)   (128)   

Şirkette çalışan personele 2016 yılında yapılan harcamalar toplamı; 1.414 bin 
TL`dir. Personel harcamalarının; 239 bin TL`si kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine, 
1.174 bin TL`si de işçilere yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Cari yılla ilgili 
personel harcamalarında geçen yıla göre, %9,9 oranında artış gerçekleşmiştir.  

2016 yılında kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutarı, kapsam içi 
personel için 4.473 TL, kapsam dışı personel için 8.765 TL’dir.  

2016 yılı için; Şirket Yönetim Kurulunun 10.02.2016 tarihli ve 2016/04 sayılı 
kararıyla, Genel Müdür Vekilinin almış olduğu brüt aylık tutarının YPK kararında 
belirtilen tutarın üzerinde olduğundan, 2015 yılı için almış olduğu brüt ücretine 
herhangi bir artışın yapılmamasına, Muhasebe ve İşletme Müdürlerinin 2015 yılı için 
belirlenen oran dâhilinde brüt ücretlerinin artırılmasına, ücret haricindeki diğer idari 
hususlarda 2014-2015 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hükümlerin 
aynen uygulanmasına karar verilmiştir. 

İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hükümlerine göre 
istihdam edilmektedirler. Yönetici unvanlı personel, TİS kapsamı dışında tutulmakla 
birlikte, Yönetim Kurulu kararlarına istinaden TİS’teki tüm sosyal hak ve yan 
ödemelerden yararlandırılmaktadır. Şirket ile Kristal-İş Sendikası arasında 01.01.2015-
31.12.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Sendika ile Şirket Yönetim 
Kurulunun görevlendirilen ücret Komitesi tarafından imzalanarak uygulamaya 
konulmuştur. 

Doğusan AŞ’deki kamu hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına 
alınması ile Şirketin 2007 yılı Olağan Genel Kurulunda ana sözleşmede yapılan 

8 Sayıştay   



 

 

 

Tablo 3: Personele yapılan harcamalar tablosu 
  2015 2016 
  Harcanan    Harcanan  

Personele   Kişi Ödeneğin         Geçmiş    Kişi 
yapılan Toplam başına son Esas Ek Sosyal Cari yılla ilgili Toplam başına 

harcamalar harcama ayda  durumu ücretler ödemeler giderler yıl ödeme ve  harcama ayda  
    düşen         toplamı geri   düşen 

                 alışlar     
  Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 

A-Yönetim Kurulu                      

üyeleri ve denetçiler                     

(Kuruluş dışı) 249     239     239   239   
Toplam (A) 249     239     239   239   

B-İşçiler                     
- kapsam içi 748 4.452   347 189 323 859   859 4.473 
- kapsam dışı 289 8.028   141 66 108 316   316 8.765 

Toplam (B) 1.037 5.083 
 

488 255 431 1.174   1.174 6.115 
Toplam (A+B) 1.286   

 
728 255 431 1.414   1.414   

Geçen yıl toplamı       680 207 399 1.286   1.286   

Fark       (48) (48) (32) (128)   (128)   

Şirkette çalışan personele 2016 yılında yapılan harcamalar toplamı; 1.414 bin 
TL`dir. Personel harcamalarının; 239 bin TL`si kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine, 
1.174 bin TL`si de işçilere yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Cari yılla ilgili 
personel harcamalarında geçen yıla göre, %9,9 oranında artış gerçekleşmiştir.  

2016 yılında kişi başına düşen aylık ortalama harcama tutarı, kapsam içi 
personel için 4.473 TL, kapsam dışı personel için 8.765 TL’dir.  

2016 yılı için; Şirket Yönetim Kurulunun 10.02.2016 tarihli ve 2016/04 sayılı 
kararıyla, Genel Müdür Vekilinin almış olduğu brüt aylık tutarının YPK kararında 
belirtilen tutarın üzerinde olduğundan, 2015 yılı için almış olduğu brüt ücretine 
herhangi bir artışın yapılmamasına, Muhasebe ve İşletme Müdürlerinin 2015 yılı için 
belirlenen oran dâhilinde brüt ücretlerinin artırılmasına, ücret haricindeki diğer idari 
hususlarda 2014-2015 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan hükümlerin 
aynen uygulanmasına karar verilmiştir. 

İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hükümlerine göre 
istihdam edilmektedirler. Yönetici unvanlı personel, TİS kapsamı dışında tutulmakla 
birlikte, Yönetim Kurulu kararlarına istinaden TİS’teki tüm sosyal hak ve yan 
ödemelerden yararlandırılmaktadır. Şirket ile Kristal-İş Sendikası arasında 01.01.2015-
31.12.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Sendika ile Şirket Yönetim 
Kurulunun görevlendirilen ücret Komitesi tarafından imzalanarak uygulamaya 
konulmuştur. 

Doğusan AŞ’deki kamu hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına 
alınması ile Şirketin 2007 yılı Olağan Genel Kurulunda ana sözleşmede yapılan 

 

 

 

değişiklik gereği (Geçici Madde 2) Şirket sermayesindeki kamu payı %50’nin altına 
düşünceye kadar, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Kapsam dışı personel 
ücretleri, Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu 
kapsamdaki personelin ücretleri 2016 yılı için 10.02.2016 tarih ve 04 sayılı yönetim 
kurulu kararı ile belirlenmiştir. 

Şirkete ait 2014 yılı Raporunda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 üncü maddesine 
göre yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesinde yıllık ücretli 
izin uygulanması, 60 ıncı maddesinde izinlere ilişkin düzenlemeler ve 103 üncü 
maddesinde yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık durumunda uygulanması gereken 
cezalar zikredilmekte olup, şirketin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması 
için üretim durumu dikkate alınarak yıllık ücretli izinlerin işçilere bu kanun hükümleri 
çerçevesinde aksatılmadan kullandırılması önerilmiştir.  

Söz konusu öneriye Şirket tarafından verilen cevapta; toplu iş sözleşmesi 
kapsamında çalışanların yıllık izinleri 4857 sayılı İş Kanunun yıllık izinlerle ilgili 
maddeleri uyarınca kullandırıldığı, diğer personelin izinleri mevcut imkanlar 
ölçüsünde kullandırıldığı, yıllık izinlerin kullandırılması hususunda yapılan öneri 
doğrultusunda hareket edileceği belirtilmiştir. 

Tamamı 4857 sayılı Kanun kapsamında olan işçilerin yıllık izin kullanımları 
incelendiğinde; personel sıkıntısı yaşadığı bilinen Şirket’in 2015 yılında birikmiş izin 
süresi 4-5 yıl olmakla birlikte yazılan öneri doğrultusunda izinler kullandırılmış ve 
ortalama yıllık kullanılmamış  izin birikimi  azalmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59 uncu maddesindeki; “sözleşmesinin, herhangi bir 
nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine 
ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak 
sahiplerine ödenir.” hükmüne göre personelin emekli olması ile birlikte kullanılmayan 
izin süreleri hesaplanarak yıllık izin ücreti ödenmektedir. 

26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6704 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle izinlerin bölümler halinde 
kullanılabilme imkânı sağlanmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 üncü maddesine göre yıllık ücretli izin hakkından 
vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesinde yıllık ücretli izin uygulanması, 60 ıncı 
maddesinde izinlere ilişkin düzenlemeler ve 103 üncü maddesinde yıllık ücretli izin 
hükümlerine aykırılık durumunda uygulanması gereken cezalar zikredilmekte olup, 
şirketin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması için üretim durumu dikkate 
alınarak yıllık ücretli izinlerin işçilere bu kanun hükümleri çerçevesinde aksatılmadan 
kullandırılması önerilir. 
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3- Sosyal konular ve giderleri: 

2016 yılında tamamı işçi statüsünde olan Şirket personeline yapılan sosyal 
nitelikli giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 4: Sosyal giderler tablosu 

Sosyal Giderler 

2015 2016   
İşçiler İşçiler   

Kapsam Kapsam   Toplam Kapsam Kapsam   Toplam Fark 
dışı içi   dışı içi     

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Cari Yıllarla ilgili:               
1- Aile ve çocuk yardımı 1 4 5 2 7 9 4 
2- Evlenme, doğum, ölüm yardımı               
3- Sosyal Yardım Zammı               
4- Barındırma giderleri               
5- Yedirme yardımı 7 39 46 7 39 46 - 
6- Giydirme yardımı 3 12 15 2 7 9 (6) 
7- Taşıma giderleri 7 49 56 3 66 69 13 
8- T.C.Em.San.kurum.karş.ve ek karş.               
9- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı -  -  -  -  3  3  3  
10- SSK prim ve işveren payı 41 108 149 48 125 173 24 
11- İşsizlik sigortası primi işveren payı 4 11 15 5 12 17 2 
12- Sağlık giderleri               
13- Eğitim giderleri 2 7 9 1 7 8 (1) 
14- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar               
15- Ayni ve nakdi başka sosyal giderler 26 78 104 41 56 97 (7) 

Toplam (A) 91 308 399 109 322 431 32 
B-Geçmiş yıllarla ilgili               
1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı               
2- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı -  -  -  -   88  88  88 
3- Diğer ödemeler               
  TOPLAM (B)               
  Genel toplam (A+B) 91 308 399 109 410 519 120 

Şirket personeli için 2016 yılında yapılan sosyal nitelikli harcamaların toplamı 
519 bin TL’dir. Bu tutarın 431 bin TL’si cari yılla ilgili, 88 bin TL’si de geçmiş yılla 
ilgili ödemelerden oluşmaktadır. 

01.01.2015-31.12.2016 dönemi için akdedilen Toplu İş Sözleşmesi ile tespit 
edilen ücretlere ilave olarak her yıl 120 günlük ücretleri tutarında ikramiye 
ödenmektedir. Bu ücretlerin yanında söz konusu TİS kapsamında, yakacak yardımı, 
giyim yardımı gibi menfaatler sağlanmıştır.  
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III. MALİ BÜNYE 

A - Mali durum: 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ’nin 2016 yılı özet bilançosunun aktif ve 
pasif değerleri önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 5: Mali durum tablosu 

Mali durum 
2015 yılı 2016 yılı Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
Varlıklar ( Aktif ) :           
1-Dönen varlıklar           
   a) Hazır değerler 66 0,3 17 0,1 (49) 
   b) Kısa sürede paraya çevrilebilir değ. 2.309 9,8 2.610 11,0 301 

Toplam(1) 2.375 10,1 2.627 11,1 252 
2-Duran varlıklar           
   a) Uzun sürede paraya çevrilebilir değ. 4   4   - 
   b) Bağlı değerler 21.171 89,9 21.092 88,9 (79) 

Toplam (2) 21.175 89,9 21.096 88,9 (79) 
                          Varlıklar toplamı 23.550 100,0 23.723 100,0 173 
Kaynaklar  (Pasif) :           
1-Yabancı kaynaklar           
   a)Kısa süreli 4.398 18,7 5.774 24,4 1.376 
   b)Uzun Süreli 1.056 4,5 1.167 4,9 111 

Toplam (1) 5.454 23,2 6.941 29,3 1.487 
   2-Özkaynaklar                        18.096 76,8 16.782 70,7 (1.314) 
                    Kaynaklar toplamı 23.550 100,0 23.723 100,0 173 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda, Şirketin varlık ve kaynakları geçen yıla göre 
173 bin TL artarak 23,7 milyon TL olmuştur.  

Şirket bilançosunun aktif ve pasifinde yer alan 2016 yılına ait varlık ve 
kaynakların ayrıntılarına rapor ekleri arasında (Ek: 4, 5) yer verilmiş olup, Şirketin 
kaynak ve varlıkları arasındaki ilişkiler çeşitli oranlar aracılığıyla aşağıda 
değerlendirilmiştir. 

1-Mali Yapı: 
a)Mali kaldıraç: 

            
2016 

% 
  

2015  
% 

              
  

23,2 
Yabancı kaynaklar x 100 

= 
6.941X 100 

= 29,3 
Varlıklar toplamı 23.723 
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  Şirket varlıklarının %29,3’ü, yabancı kaynaklara aittir. 

Yabancı kaynaklardaki %27,3 oranındaki artışa bağlı olarak rasyo geçen yıla 
göre 6,1 puan artmıştır.  

 b) Mali yeterlilik (finansman) : 

            
2016 

% 
  

2015 
% 

                  
Öz kaynaklar x 100 

= 
16.782X 100 

= 241,8 
  

331,8 
Yabancı kaynaklar 6.941   

   Şirket öz kaynaklarının, yabancı kaynaklara oranı %241,8 olup, önceki döneme 
göre 90 puan azalmıştır.  

         Bu durum şirketin öz kaynaklarının, önceki yıla göre azalsa bile yabancı 
kaynakları karşısında yeterli olduğunu göstermektedir.  

c) Oto finansman (iç kaynaklar) : 

Şirketin birikmiş zararları yedeklerinden fazla olduğundan, Şirket oto 
finansman yaratamamıştır.  

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

            
2016  

% 
  

2015 
% 

            
125,7 

  
117,0 Bağlı değerler x 100 

= 
21.092 X 100 

= 
  

Öz kaynaklar 16.782   

  %125,7 olan rasyo, Şirket öz kaynaklarının üzerinde bağlı değerlerin olduğunu 
ifade etmektedir. 

Ancak demonte durumunda olan 14.865 bin TL tutarındaki varlıklar göz ardı 
edildiğinde rasyo %37,1 olmaktadır. Konuya “bilanço” bölümünde,  maddi duran 
varlıklar hesap açıklamasında yer verilmiştir. 

Bağlı değerlerin varlıklar içerisindeki yeri aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 

            
2016  

% 
  

 2015  
    % 

                  
Bağlı değerler x 100 

= 
21.092 X 100 

= 88,9 
  

89,9  
Varlıklar toplamı 23.723   

   Bağlı değerlerin varlıklar içindeki payı % 88,9 oranındadır.  
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Şirket varlıklarının %88,9’unun bağlı değerlerden oluşması ve büyük bir 
kısmının, Şirkete herhangi bir kaynak sağlamayan iştiraklerdeki sermaye payları ile 
yapılmakta olan yatırım hesaplarında izlenen, demonte halindeki makine ve 
cihazlardan oluşması, rasyoyu yükseltmektedir.  

2 – Likidite: 

Şirketin kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin yanı sıra, işletme 
sermayesi ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla düzenlenen likidite 
rasyoları aşağıda gösterilmiştir. 

                  

            
2016 

% 
  

2015 
% 

-Cari oran                 
                  
Dönen varlıklar x 100 = 2.627 X 100 = 45,5   54,0 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 
  
-Likidite oranı: 

  
5.774   

      

                  
(Dönen varlıklar-stoklar)x100 = 1.464 X 100 = 25,4   23,5 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar   5.774          

  Dönen varlıklarda %10,6 oranında, vadeli yabancı kaynaklarda %31,3 oranında 
artışa bağlı olarak, cari oranda 8,5 puan, likidite oranında 1,9 puan azalış 
gerçekleşmiştir.  

Bu nedenle, satışların arttırılması ve atıl kapasitesinin kullanarak daha fazla 
kaynak oluşturulması gerekmektedir.  

3 -Stok devir hızı: 

            2016    2015 

Satışların maliyeti 
= 

     2.281 = 
  

1,56 
  

  
0,89 

Ortalama stoklar      1.464  
       

                  
Net satışlar tutarı 

= 
3.119 = 2,12   1,37 

Ortalama stoklar    1.468          

2016 yılında, stokların devir hızı satışların maliyetine göre 1,56, net satışlara 
göre 2,12 olmuştur.  
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4- Diğer varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları:  

                    
    

= 

        2016    2015 
   

Net satışlar tutarı 3.119 =       
2,83   

  
2,33 

  Ortalama ticari alacaklar   1.101             
   

             2016   2015 
 

  Net satışlar tutarı 
= 

3.119  
= 

    1,19   0,84  
  Dönen varlıklar 2.627                                 
  Net satışlar tutarı 

= 
3.119   

= 
    0,13   0,09   

  Varlıklar  23.723                                   Net satışlar tutarı 
= 

3.119 =     0,19   0,11   
  Öz kaynaklar  16.782              

Şirketin diğer varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızlarında önceki 
yıla göre artış gerçekleşmiştir. 

Nitekim net satışlar ortalama ticari alacaklara göre 2,83 kez, dönen varlıklara 
göre 1,19 kez, varlıklara göre 0,13 kez, öz kaynaklara göre 0,19 kez devretmiştir. 

B - Mali sonuçlar: 
Şirket, faaliyet dönemini 1.315 bin lira dönem zararı ile kapatmıştır. Bu döneme 

ait mali sonucun işletmeye tahsis edilen sermaye, öz kaynaklar ve kullanılan sermaye 
ile ilişkisi aşağıda incelenmiştir 

1 - Zararlılık (İrrantabilite) : 
 Öz kaynak yitirilişi:  

            
2016 

% 
  

2015 
% 

                  
Dönem zararı x 100 = 1.315 X 100 

= 
6,58   7,01 

Ödenmiş sermaye 20.000       
  
               

Dönem zararı x 100 
= 

1.315X 100 
= 

7,84   7,74 
Öz kaynaklar 16.782       

                  
Faaliyet zararı x 100 

= 
420 X 100 

= 
2,50   1,63 

Öz kaynaklar 16.782       
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Şirket dönem sonu itibariyle oluşan dönem zararı ile öz kaynaklarının  
%7,84’ünü daha yitirmiş bulunmaktadır.  Şirketin sağlıklı bir mali yapıya kavuşması, 
işletme faaliyetleri yoluyla kaynak yaratmasına bağlı bulunmaktadır.  

- Hisse senedi zararlılığı: 
  

Dönem net zararı x 100   
= 

1.315X 100   
= 

2016 
% 

  

2015 
% 

Hisse senedi sayısı 20.000 6,58 7,01 

  

Faaliyet döneminde şirketin hisseleri dönem zararı nedeniyle hisse başına reel 
olarak %6,6 oranında değer kaybına uğramış bulunmaktadır. 

2 - Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 

            2016 
%   2015 

% 
                  

Net satışlar x 100 
= 

  
3.119 X 100 = 35,2 

  
23,1  

Kullanılan sermaye (kaynaklar-
yapılmakta olan varlıklar) 8.858   

 Net satışların %55,6 oranında artmasına karşılık kullanılan sermayenin %7,3 oranında 
azalması sonucu Şirketin faaliyet döneminde net satışları, kullanılan sermayeye oranı 
12,1 puan yükselerek %35,2 olmuştur. 

Diğer bir ifadeyle her 100 TL’lik kullanılan sermayeye karşılık 35,2 TL’lik satış 
yapılmıştır.  

Sonuç olarak; 
Şirketin pazar payının az olması sonucu üretim kapasitesinin çok az kısmını 

kullanabilmesi, Şirketin kaynak oluşturamamasına ve finansman darboğazına neden 
olmaktadır. Finansman dar boğazı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından temin edilen 
nakit ile giderilmeye çalışılmakta olup, söz konusu borç da ödenememektedir. 

Nitekim 31.12.2016 tarihi itibariyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 4,9 
milyon TL, vadesi geçmiş vergi ve SGK yükümlülüklerinden ilgili kuruluşlara 575,2 
bin TL borç bulunmaktadır.  

Yıl sonu itibariyle Şirketin net işletme sermayesi (dönen varlıklar ile kısa vadeli 
yabancı kaynaklar farkı) negatif yönde olup işletme sermayesi açığı 3 milyon TL’dir.  

Raporun bilanço bölümünde de açıklandığı gibi; Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına Şirket tarafından yazılan 18.02.2016 tarih, 2016/023 sayılı yazıda, üretim 
ve satış faaliyetlerinin rantabl yürütülebilmesini sağlamak üzere işletme sermayesi 
ihtiyacının karşılanması, borçların ödenerek finansal giderlerden kurtulması, üretim 
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maliyetini düşürecek yatırımların yapılarak gerekli makine ve teçhizatın alınması, 
üretim kapasitesinin artırılması ve Şirketin kârlılık ve verimlilik esasları doğrultusunda 
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 6 milyon TL sermaye artırımı ve bu suretle 
ödenmiş sermayenin 26 milyon TL’ye yükseltilmesi hususunda görüş istenmiştir.  

Şirketin mali sıkıntısını, sermaye artırımı ile ya da borç alınarak sağlanacak 
nakit girişi ile kısa vadede giderilebilecek olsa da, kalıcı bir çözüm olamayacağı, bu 
nedenle faaliyet gelirlerinin ve kârlılığının artırılması gerekliliği göz ardı 
edilmemelidir. 

Yönetim Kurulu’nun 20.08.2015 tarih, 2015/25 sayılı kararında; Genel 
Müdürlüğün Yönetim Kuruluna sunduğu üretim, satış ve dağıtıma ilişkin bilgilerin 
Yönetim Kurulunca değerlendirilerek özellikle ürün satışlarının daha fazla artırılması 
ve imkânlar dâhilinde daha fazla bayi oluşturulması çalışmalarına hız verilmesine, 
üretimde ise fazla stok birikimine sebebiyet vermeyecek üretim politikası belirlenerek 
satışların artışına uygun üretim planlaması yapılması ve işlemlerin bu şekilde Genel 
Müdürlükçe devam ettirilmesine karar verildiği, belirtilmiştir. 

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi ile 
bu kapsamda yapılan iş ve işlemlerin Yönetim Kurulunca takibine devam edilmesi, 
önem arz etmektedir. 

Şirketin %56,09 oranındaki İller Bankasına ait hisseleri 12.07.2007 tarih, 
2007/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınarak söz konusu sermaye payı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
geçmiş, yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18.01.2008 tarih ve 2008/03 sayılı 
kararıyla da kamu hisselerinin özelleştirilmesinin “blok satış” yoluyla 
gerçekleştirilmesi,  uygun görülmüştür. Ancak bu güne kadar, yapılan ihaleler 
sonuçsuz kalmış ve söz konusu blok satış gerçekleşememiştir.  

Şirketin %56,09 oranındaki İller Bankasına ait hisseleri 12.07.2007 tarih, 
2007/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınmasına, yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18.01.2008 tarih ve 
2008/03 sayılı kararıyla da kamu hisselerinin özelleştirilmesinin “blok satış” yoluyla 
gerçekleştirilmesi kararı alınmasına ve çeşitli tarihlerde satış ihalesine çıkılmasına 
rağmen söz konusu satış işleminin gerçekleştirilememesi nedenleri de analiz edilerek 
bir an önce özelleştirilmesi,  önerilir.  
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
 
A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
Şirketin 2016 yılı işletme bütçesi 26.01.2016 tarihli ve 2016/01 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.  
Şirketin 2016 yılı bütçesinde; 12,7 milyon adet/yıl kiremit üretim kapasitesinin 

%24 oranında kullanılması ve 2.960 bin adet kiremit, 40 bin adet mahya üretilmesi, 
önceki dönemden devreden 802 bin adet stok ile birlikte 3.802 bin adet kiremit, mahya 
ve karonun satışa sunulması ve 3.607 bin adedinin satışından 4,6 milyon TL net satış 
hasılatı sağlanması, satış maliyeti tutarı 3 milyon TL’nin düşülmesi ile bu satıştan 1,6 
milyon TL brüt satış karı, 765 bin TL faaliyet karı ve 765 bin TL dönem karı 
sağlanması öngörülmüştür. 

Gerçekleşmelere bakıldığında; 2016 yılı faaliyet döneminde 2.311 bin adet 
kiremit ve mahya üretimi yapıldığı, stoktan ve yapılan üretimden 2.433 bin adet satış 
yapıldığı ve 3,1 milyon TL net satış hasılatı sağlandığı, bu satışlardan 838 bin TL brüt 
satış karı, 420 bin TL faaliyet zararı ve 1.315 bin TL dönem zararı oluştuğu 
görülmektedir. 

Satış programının %68,7 oranında gerçekleşmesi, 12.672 bin adet yıl olan 
teknik üretim kapasitesinin sadece %18,2’sinin kullanılması nedeni ile programlanmış 
olan 765 bin TL dönem karı gerçekleştirilememiş, faaliyet dönemi 1.315 bin TL 
dönem zararı ile sonuçlanmıştır.  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bütçede öngörülen tahminler 
ile gerçekleşme verileri arasında çok önemli farklar görülmektedir. 

Sayıştay 2015 yılı denetim raporunda, “Karlılık ve verimlilik ilkeleri 
bakımından en uygun seçenekleri planlayan, işletme çalışmalarını disipline eden ve 
planlanan hedeflere ne derecede ulaşıldığını gösteren en önemli yönetim ve kontrol 
aracı olan işletme bütçesinden beklenen faydaların sağlanabilmesi için; işletme 
bütçesinin geçmiş yıl sonuçları ve muhtemel gelişmeler de dikkate alınarak önceden 
hazırlanması ve ilgili yıl başlamadan Yönetim Kurulunun onayına sunulması” 
önerilmiştir. 

Söz konusu öneriye Şirket tarafından verilen cevapta; …Yapılan öneri 
doğrultusunda 2017 yılı bütçesi gerçekçi bir şekilde hazırlanarak 2016 yılı Aralık 
ayında Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.” denilmiştir.  

 Şirket’te yapılan incelemede, 2016 yılı bütçesinin, faaliyet dönemi başladıktan 
sonra Yönetim Kurulu gündemine alındığı, önceki dönem gerçekleşmelerine ve 
tahminlerine yer verilmediği, yıl içerisinde gerçekleşmelerde önemli sapmalar 
olmasına rağmen revize bütçe yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Ancak, 2017 yılı bütçesinin öneri doğrultusunda Aralık/2016 tarihinde Yönetim 
Kuruluna sunulduğu ve onaylandığı, geçmiş yıl verilerinin bütçe eki olarak Yönetim 
Kuruluna sunulması kapsamında çalışmaların yapıldığı görülmüştür. 
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B-Giderler: 
Şirketin 2016 yılı giderleri, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 6: Giderler tablosu 

Giderler 

2015 
 Yılı 

Gerçekleşen 

2016 
Yılı 

Bütçe 

2016  
Yılı 

Gerçekleşen  

Önceki yıla göre 
fark 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
0-İlk madde ve malzeme giderleri 884   1.476 592 67,0 
1-İşçi ücret ve giderleri 1.246   1.524 278 22,3 
2-Memur ve söz. personel ücret ve gid.  -     -  -   
3-Dışarıdan sağ. fayda ve hizmetler 355   437 82 23,1 
4-Çeşitli giderler 95   221 126 132,6 
5-Vergi resim ve harçlar 22   22 

 
  

6-Amortismanlar ve tükenme payları 106   83 (23) (21,7) 
7-Finansman giderleri 285   357 72 25,3 
                                       Toplam 2.993   4.120 1.127 37,7 

Şirketin 2016 yılı giderler toplamı önceki yıla göre %37,7 oranında 1.127 bin 
TL artarak 4,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Önceki döneme göre, amortisman ve tükenme payları giderleri dışında diğer 
tüm gider kalemlerinde artış olmuştur. Şirketin faaliyet hacmindeki artışa paralel 
olarak giderleri de artmıştır. 

 Giderleri oluşturan harcama kalemleri, ana gruplar itibariyle yukarıdaki tabloda 
verilmiş, ayrıntıları ise raporun ilgili bölümlerinde açıklandığından burada tekrar 
edilmemiştir.  

C-Tedarik işleri: 
Şirketin tedarik işlerini yürüten bağımsız bir birimi olmayıp, tedarik işleri 

konuyla ilgisi olan servislerce yürütülmektedir.  
Şirketin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. 
Ancak, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesinde, Kuruluşun üretim ve ana faaliyet konusu 
ile ilgili mal ve hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli bu maddede 
belirtilen limiti (2016 yılı için 8.168.201 TL) aşmayanların, Kamu İhale Kanunu’ndan 
istisna tutulması hüküm altına alınmıştır. 

İstisna kapsamındaki mal veya hizmet alımları ise 21.04.1986 tarih ve 86/04/25 
sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ 
Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 
kapsamında yapılan alımlarla ilgili olarak; yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği her yıl 
Yönetim Kurulunun verdiği yetki limitleri dâhilinde olan işler Genel Müdürün, bu 
sınırı aşan kararlar Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşmektedir. 
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Yönetmeliğin ilgili maddesinde ifade edilen ihale yetki limitlerinin her yıl 
yeniden belirlenmesi ve belirlenen yetki limitleri çerçevesinde ihalelerin onaylanması 
hususu, Yönetim Kurulunun 02.09.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararı ile 
güncellenmiştir. İlgili karara göre; 15.000 TL’nin altındaki alımlar doğrudan temin 
kapsamında teklifsiz olarak Genel Müdür onayı ile 15.000-25.000 TL arasındaki 
alımlar teklif alınarak mal ve hizmet alım komisyonu kararı ve Genel Müdür onayı ile 
25.000 TL’nin üzerindeki alımlar teklif alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

Şirketin 21.04.1986 tarihinde yürürlüğe giren Alım-Satım ve İhale 
Yönetmeliği’nin, üretim terminolojisi ve pazarlama yöntemlerindeki değişiklikler ile 
kamu ihale mevzuatı dikkate alındığında güncelliğini kaybetmiştir. 

Bu kapsamda; Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.10.2010 tarih 2010/01 sayılı 
kararı ile kabul edilen Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe konulmasının teminen Özeleştirme İdaresi Başkanlığından 
izin talep edilmiştir. İlgi yazılardan Başkanlığın 03.11.2010 tarih ve 8283 sayılı yazı 
ile Maliye Bakanlığının görüşlerine başvurduğu ve Bakanlığın Yönetmelik taslağının 
bazı maddelerinde düzeltme yapılmasını talep ettiği anlaşılmıştır. 

Şirket tarafından Maliye Bakanlığının bahse konu görüşleri doğrultusunda 
gerekli düzeltmelerin yapılarak yeniden düzenlenen ve Şirket Yönetim Kurulunun 
09.02.2011 tarih ve 2011/02 sayılı kararı kabul edilen Mal ve Hizmet Alımları 
Hakkında Yönetmelik, 11.02.2011 tarih ve 2011/30 sayılı yazı ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına sunulmuştur. Denetim tarihi(Mayıs/2017) itibariyle Başkanlığın ilgi yazı 
ile sunulan Yönetmelik taslağı hakkında cevap vermediği tespit edilmiştir.  

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulunun 09.02.2011 tarih ve 
2011/02 sayılı kararı ile kabul edilen Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin, 
11.02.2011 tarih ve 2011/30 sayılı yazı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
sunulmasına rağmen denetim tarihi(Mayıs/2017) itibariyle Başkanlığın cevap 
vermemesi sebebiyle Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giremediği dikkate 
alınarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerin sürdürülmesi 
önerilir. 

4734 sayılı Kanunun İstisnalara ilişkin esas ve usuller başlıklı geçici 4 üncü 
maddesinde; “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve 
hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir.” amir hükmü 
bulunmaktadır. 

Şirketin üretim konusuna yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin istisna 
talebinin Kamu İhale Kurulunun 10.12.2014 tarih ve 2014/DK.D-229 sayılı kararı ile 
kabul edildiği ve karar eki 1 sayılı listede yer alan malzeme alımları ile nakliyenin 
istisna kapsamına alındığı görülmüştür.  

Şirketin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yaptığı alımların 
genel olarak temin usulünün belirtilmemekle birlikte doğrudan temin yöntemiyle 
yapıldığı, genel olarak şirket kataloğunda bulunan üç firmaya şartname ve teklif 
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formunun gönderildiği, tekliflerin faks ile istendiği, geçici veya kesin teminat 
alınmadığı anlaşılmıştır.  

Tedarik işleri açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olan 
Şirketin, istisna kapsamına alınan mal ve hizmet alımlarını Doğusan Boru Sanayii ve 
Ticaret AŞ Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği hükümlerine, istisna kapsamı dışında 
kalan mal ve hizmet alımlarını ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre 
yürütmesi gerekmektedir. 

1-Alımlar: 
a)İlk madde, malzeme ve emtia alımları: 
Şirketin 2016 yılı ilk madde ve malzeme alımları, bütçe ödenekleri ve önceki 

yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 7: Alımlar tablosu 

Alımlar 

  2015 2016 
  Gerçekleşen Program 

Gerçekleşen 
Ödeneğe 

      İlk durum Göre 
Ölçü Miktar Tutar Miktar Ödenek Miktar Tutar Sapma 

    Bin TL   Bin TL   Bin TL % 
A-İlk madde ve malzemeler                  
1- İlk maddeler:                 
     - Çimento Ton 1.388 252 2.939 558 2.275 408 (27) 
     - Perlit Kumu Ton 3.841 102 8.085 146 8.420 222 52 
     - Demiroksit Boya Ton 35 137 102 357 69 256 (28) 
      -Akrelik Boya Ton 42 201 16 81 48 257 217 
      -Diğer -               

                  Toplam (1)     692   1.142   1.143 100  
2- Yardımcı maddeler, işletme 
malzemesi ve yedekler:                 

İç alımlar:                 
      -İşletme malzemesi         2   2   
     - Makine ve teçhizat parçası     10   20   38 90 
     - Elektrik malzemesi     12   12   23 92 
     - Avadanlık, takım aletler     6   5   4 (20) 
     - Akaryakıt, yağ, kömür     118   100   215 115 
     - Su kalorifer, ısı tesisat     3   1   1   
     - İnşaat ve onarım malzemesi     5   2   13 550 
     - Ambalaj malzemesi     41       83 102 
     - Diğer çeşitli malzeme     55       74 35 
Dış alım (makine teçhizat parçası)                 

                  Toplam (2)     250   142   453 219 
3-Diğer malzemeler yedekler                 

                  Toplam (3)                 
                    Toplam (A)     942   1.284   1.596 24 
B-Ticari mal alımları                 
   -Kiremit paleti Adet   62 12.452 193 9.642 149 (23) 
   -Mahya paleti Adet   5 56 1 324 5 

    -Karo paleti                 
   -Diğer ticari mallar     34     41.329 92   
                    Toplam (B)     101   194   246 27 

          Genel toplam(A+B)     1.043   1.478   1.842 25 
Verilen sipariş avansları                 
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Şirketin 2016 yılı alımlar toplamı geçen yıla göre %76,6 oranında 799 bin TL 
artış göstererek 1.842 bin TL olarak gerçekleşirken, işletme bütçesine göre de %25 
oranında pozitif yönde sapma olmuştur. 

Yılsonu itibariyle alımlardaki artışta, üretim miktarının geçen döneme göre 
önemli oranda yükseliş göstermesi etken olmuştur. 

b)Hizmet alımları: 
Şirketin 2016 yılı hizmet alımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 8: Hizmet alımları 

Hizmet Alımları 

2015 2016 
Gerçekleşen Program ödeneği 

Gerçekleşen Ödeneğin 
    İlk durum ilk dur. 

Miktar Tutar Miktar Ödenek Miktar Tutar göre 
sapma 

  Bin TL   Bin TL   Bin TL % 
1-Denetim hizmetleri   32   -   32 - 
2-Bakım onarım hizmetleri   26   -   36 - 
3-Personel taşıma hizmetleri   50   -   71 - 
4-Özel güvenlik hizmetleri   92    -   102  - 
5-Araç kiralama hizmetleri   10   -   28 - 

Toplam   210   -   269 - 

Geçen yıla göre %28 oranında artış gösteren hizmet alımları 269 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Söz konusu 269 bin TL`nin; 32 bin TL’si mali müşavirlik ve bağımsız denetim 
hizmeti, 36 bin TL’si bakım onarım hizmeti, 71 bin TL’si personel taşıma hizmeti 102 
bin TL’si özel güvenlik hizmeti ve 28 bin TL’si pazarlama elemanı için kiralanan araç 
kiralama hizmeti satın alınması ile ilgilidir.  

2-İlk madde ve malzeme stokları: 
Şirketin, 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin ilk madde ve malzeme stok 

hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Stoklar tablosu 

Stoklar 

  2016 yılında   
2015'den Giren Çıkan 2017'ye 
Devreden Alım  

Diğer Toplam 
İşletmede İmalata  

Toplam 
Devreden 

  Suretiyle Kullanılan Verilen   
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A-İlk madde ve malzeme stokları                 
1-Hammadde stokları                 

Çimento 11 408   419   416 416 3 
Asbest 2     2         
Elyaf-Seliloz-Speran 8     8         
Perlit Kumu 25 222   247   174 174 73 
Demiroksit boya 78 256   334   221 221 113 
Akrelik boya 69 257   326   251 251 75 
Rkb.conta 1     1   1 1   
Priz kolye                 

Toplam (1) 194 1.143   1.337   1.063 1.063 274 
2-İşletme malzemesi 19 2   21 2   2 19 
3-Mak. ve teçhizat parçaları 94 38   132 19   19 113 
4-Elektrik malzemesi 11 23   34 13   13 21 
5-Avadanlık takım aletler 4 4   8 5   5 3 
6-Akaryakıt, yağ, kömür 19 215   234 200   200 34 
7-Su kalorifer, ısı tesisat 3 1   4 1   1 3 
8-İnşaat ve onarım malzemeleri 7 13   20 13   13 7 
9-Giyecek Malzemesi 4 14   18 12   12 6 
10-Diğer çeşitli malzemeler 2 1   3 2   2   
9-Ambalaj malzemesi 14 83   97 63   63 34 
12-Hisse Senedi Kâğıdı 1     1       1 
13-Kırtasiye Malzemesi 2 14   16 4   4 12 
14-Yiyecek içecek malzemesi 6 45   51 51   51   

Toplam (2) 186 453   639 385   385 254 
Toplam (A) 380 1.596   1.976 385 1.063 1.448 528 

Sipariş avansları 25   318 343 273     70 
Genel toplam 405 1.596 318 2.319 658 1.063 1.448 598 

2015 yılından 380 bin TL olarak devreden Şirketin ilk madde ve malzeme 
stoklarına, 2016 yılında alım suretiyle 1.596 bin TL’lik giriş olmuş, işletmede 
kullanılmak üzere 385 bin TL’lik ve imalata verilen 1.063 bin TL’lik stokun çıkması 
sonucunda sonraki yıla 528 bin TL’lik ilk madde ve malzeme stoku devretmiştir.  

2016 yılı dönem sonu stoklarının tümü ilk madde ve malzeme stoklarına ait 
olup, diğer stoklar hesabında bakiye veren stokların bozuk ve hatalı mamullerle ilgili 
olduğu tespit edildiğinden, raporun pazarlama bölümünde yarı mamul, mamul ve ticari 
mal stokları tablosunda gösterilmiştir.  

Ayrıca, ilk madde ve malzeme alımları için önceki yıldan devirle birlikte 
toplam 343 bin TL sipariş avansı verilmiş olup, satın alma süreci tamamlanan 273 bin 
TL tutarındaki malzeme ilgili stok hesabına devredilmiştir. 

Şirketin üretimi için gerekli hammadde ve işletme malzemesi ihtiyaçlarının 
sağlıklı bir şekilde karşılanması ve etkin bir stok kontrol sisteminin kurulabilmesi ve 
düzenli bir stok kayıt ve kontrol sisteminin oluşturulmasını teminen; tedarik edilecek 
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düzenli bir stok kayıt ve kontrol sisteminin oluşturulmasını teminen; tedarik edilecek 

 

 

 

hammadde ve malzemelerin azami ve asgari stok seviyelerinin, yıllık ihtiyaçlar ile 
üretilecek mamullerin yıllık satış miktarları ve pazarlama imkânları dikkate alınarak 
gerçekçi ve ekonomik bir şekilde belirlenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.  

D - Üretim ve maliyetler: 
1-Üretim: 
Doğusan AŞ, ürettiği ürünler itibariyle imalat sanayinin “Pişmiş Kilden ve 

Çimentodan Gereçler Sektörü”nde faaliyet göstermektedir.  
1974 yılında kurulan şirket, 1984 yılında Alman WEHRHAHN teknolojisi ile 

basınca dayanıklı asbest elyaflı çimento boru ve eklentileri üretimine başlamış, 1992 
yılından itibaren de İtalyan VORETEX HYDRA patentli makinalarla çeşitli renklerde 
perlitli çatı, yer ve duvar kaplama, mahya ve yardımcı elemanları üretimini 
sürdürmektedir. Perlitli beton kiremiti, içeriğinde dere kumu bulunan beton kiremitten 
ayıran en önemli özellik, hafifliği, mukavemeti, sıcağa ve soğuğa dayanabilmesi, 
bünyesinde su tutmaması, daha iyi bir ses ve ısı yalıtımı sağlayabilmesidir.   

-Perlitli beton kiremit, mahya, yer ve duvar karosu üretim süreci: 
Perlit, asidik karakterli volkanik bir camdır. Perlit kelimesi hem ham perlit ve 

hem de bunun genleştirilmesiyle elde edilen ürün için kullanılmaktadır. Perlitte en 
önemli özellik, hidrasyona uğramış camsı silika yapısındaki %2,5 nispetinde bileşik 
halinde içerdiği sudur ve bu su perlitten üretilen ürünlerin tekrar su emmemesine 
neden olmaktadır.  

Perlit tüketimini etkileyen en önemli faktör inşaat sektöründeki aktivitedir. Bu 
nedenle perlit talebi inşaat sektöründeki gelişme ve durgunluklara paralel bir durum 
arz etmektedir. İklim koşulları da yapılardaki yalıtım sistemlerinin geliştirilmesine, 
dolayısıyla perlit kullanımına etki eden bir diğer faktördür. 

 Perlit çimentoya dayanıklılık kazandırmaktadır. Bunun için ham perlit kayası 
kırılıp öğütülüp elendiği gibi doğal olarak agrega halinde bulunan perlit kaynakları da 
kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal agrega olarak bulunan perlitin ülkemizde 
(Erzincan, Nevşehir, Ankara civarındaki yataklarda) geniş rezervleri vardır.  

Ham perlit agregası hafif yapı malzemesi niteliğinde olup; iç ve dış inşaat 
sıvalarında, dona karşı dayanıklı olduğundan su alan inşaatlarda, çatı ve terasların su 
izolasyonlarında, ısı izolasyonunda sıva olarak veya briket kiremit gibi izolasyonla 
hafif yapı elemanı üretiminde olduğu gibi inşaat sektöründe birçok alanda 
kullanılabilmektedir. Perlit diğer agregalara göre %50 daha hafif olduğundan binaların 
yük dağılımını azaltır, donma ve çözülmeye karşı diğer yapı elemanlarına göre 7 kat 
daha dayanıklı, yanmaya karşı daha dirençlidir.   

Doğusan AŞ, tarafından üretilen perlitli beton kiremit, kum yerine doğal perlit 
agregası kullanılarak üretilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Laboratuvarı 
deney sonuçlarına göre; Doğusan tarafından üretilen perlitli beton kiremitin ısı 
iletkenliği 0,55 Kcal/mh°c, toprak kiremitin ise 0,85 Kcal/mh°c olup, perlitli beton 
kiremit toprak kiremite göre %30 oranında daha iyi yalıtım sağlamaktadır. Perlitli 
beton kiremitin ortalama basınç dayanımı 260 Kgf/Ad’dir. Don sonrası kırılma 
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mukavemeti ise 280 Kgf/Ad’ye yükselmektedir. Toprak (kil bazlı) kiremitlerin 
mukavemeti ise 70 Kgf/Ad olarak ölçülmektedir. Bir metrekare çatı kaplamasında 
toprak kiremitten ortalama 5 Kg daha hafif olup çatı kaplamasında 0,022m3 kereste 
tasarrufu sağlamaktadır. 10° den 75°’ye kadar çatı eğimlerinde kullanılabilmektedir. 
Doğusan ürünlerinin su emme oranı ölçümler sonucu %1-2 olarak belirlenmiştir.  

Doğusan AŞ tarafından, montajı 1992 yılında tamamlanan beton kiremit 
tesisinin üretim kapasitesi, TOBB Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 300 
gün/yıl bir vardiya çalışma esasına göre ve %80 verimlilikle 12.672.000 adet/yıl olarak 
tespit edilmiş olup, 2 yıl süreli 02.03.2015 tarih ve 4532 sayılı kapasite raporu 
verilmiştir.  

Doğusan AŞ beton kiremit tesisinde; perlitli beton kiremit, mahya, yer karosu 
ve duvar karosu üretilmektedir. Üretim tamamıyla otomatik üretim süreçleri ile 
gerçekleştirilmektedir. 

Perlitli beton kiremit, mahya ve karo mamulleri üretiminde, perlit, çimento, 
demiroksit ve akrilik boyalar olmak üzere dört ana hammadde kullanılmaktadır. Bir 
kiremit için kullanılan hammadde miktarı 1kg çimento, 3 kg perlit, 45 gr demiroksit 
boya ve 300 gr su kullanılmaktadır. Üretim süreci, 4 aşamadan oluşmakta olup, 
aşağıda açıklanmıştır.  

Malzeme hazırlama ünitesi: Perlit ocağından gelen elenmiş 1-3 mm 
boyutlarındaki perlit, perlit agrega silolarına alınarak depolanır. Aynı şekilde gelen 
çimento silolara aktarılır. Bu aşamadan sonra harman hazırlanışına geçilir. Harman 
hazırlanışında, doğal perlit, dökme çimento ve renge göre oksit boya karıştırma işlemi 
yapan mikser ünitesine taşıma bantlarıyla aktarılır. 3,5 dakika kuru karışıma tabi 
tutulan harmana işlenebilirlik özelliği alabilmesi için belirli bir miktarda su ilave 
edilerek renkli bir harç hazırlanmış olur.  

Malzeme şekillendirme ünitesi: Hazırlanmış olan renkli harç, taşıma 
bantlarıyla şekillendirme makinesine aktarılır. Burada belirli bir pres altında ürün 
kalıbına aktarılır ve mamulün şekil alması sağlanır ve kalınlığı ayarlanır. Şekillenen 
mamul standart ebatlarda kesme makinesinde kesilerek ebatlandırılmış olur. Konveyör 
bant yardımı ile kalıplar üzerinde istenen renge göre şablama (boyama) ünitesine giren 
ürünler burada akrilik boya (şab) ile kaplanır.  

Kürleme ve raflama ünitesi: Standart ölçülerde kesilmiş olan mamul, 
kalıbıyla birlikte kürleme (kurutma) işlemine tabi tutulmak üzere kür fırınlarına 
aktarılır. Fırınlarda %90-95 nem ve 50-60oC sıcaklıkta mevsime göre 8 ila 16 saat 
arasında tutulur. Kürleme süresini tamamlayan mamuller kalıbından ayrılarak akrilik 
püskürtme ünitesine alınır. Burada ürün yüzeyine akrilik püskürtülerek ürün yüzeyi 
düz ve pürüzsüz hale getirilir. Görsel kontrol ile sorunlu ürünlerin ayıklanmasına 
yönelik gerekli kalite kontrolleri yapıldıktan sonra paketleme sistemine gönderilmek 
üzere raflama ünitesine gönderilir.   

Paketleme ünitesi: Raflama ünitesine alınan mamuller sekizli paketler haline 
getirilip çemberleme işlemine tabi tutulur. Çemberleme işlemi, sekizli ürün grubunun 
plastik bant ile tutturulup tek parça haline getirilmesinden ibarettir. Çemberlenen ürün 
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grupları paketleme makinesinde 240 adetlik gruplar halinde paketlenir ve stok alanına 
taşınır. 

Yukarıda bahsedilen proses tüm kiremit türleri, kaplama karosu türleri ve 
mahyalar için geçerlidir. Mahya, havalandırmalı kiremit ve kenar kiremitleri için 
geçerli olan tek istisna kurutma ünitesindeki işlemdir. Diğer ürünler kurutma ünitesine 
raflı sistem yardımı ile tam otomatik şekilde yüklenip boşaltılırken şekil yönünden 
önemli farklılıklara sahip olan bu ürünler manuel olarak yüklenip boşaltılmaktadır.  

Sevkiyat öncesinde paletlerden tesadüfi örnekleme ile seçilen ürünler, kalite 
kontrol testlerine tabi tutulmaktadır. Firma bünyesinde bulunan laboratuvarda görevli 
kalite kontrol mühendisi tarafından, kalıplarda sekiz saat beklemiş ürünlerden 
örnekleme numuneler alınarak kalite kontrolüne yönelik olarak; ilgili TSE 
standartlarına göre kırma, su sızdırmazlık, ışık (boya kalitesi), dona dayanıklılık          
(-35°C) ve ebat testleri yapılmaktadır. 

Şirket International Certification Registrar Ltd. (ICR) tarafından onaylı 
17.08.2005 tarih ve Q1079/05 sertifika numaralı ISO 9001:2000 Kalite Sistem 
Belgesine sahip olmakla birlikte, söz konusu belgenin geçerlilik tarihi 16.08.2008 
itibariyle sona ermiş olup, denetim tarihi (Mayıs 2017) itibariyle yenilenemediği 
görülmüştür. Bunun sebebinin, Şirketin bugünkü personel sayısı dikkate alındığında, 
ISO 9001:2000’de belirtilen şartların (üretim personeli, kalite birimi vb eksiklikler) 
sağlanamaması olarak görülmektedir.  

Şirket, ilgilisi olduğu TS EN 490:2011 standardına uygunluk belgesini 
10.10.2008 tarihinde almış olup, belgenin süresi 05.11.2017 tarihinde sona ermektedir.    

Bunun yanı sıra Şirket, ilk defa 10.09.1996 tarihinde tescil ettirdiği, Türk Patent 
Enstitüsü onaylı emtiası doğal perlit çatı kaplaması ve yardımcı elemanları, doğal 
perlit duvar kaplama elemanları, doğal perlit yer kaplama elemanları olmak üzere, 
“Seraper doğal perlit duvar kaplaması” marka tescil belgesine sahiptir. Söz konusu 
belge 10.09.2006 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir. Yine, ilk defa 
03.06.1983 tarihinde tescil edilmiş olan asbestli çimento boru ve eklentileri 03.06.2013 
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle; “Seraper Akdeniz”, “Seraper Villa”  26.11.2008 
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle; “Seraper Konak”, “Seraper Osmanlı” 10.06.2015 
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK 
uyarınca marka tescili yapılmıştır. 

Şirketin 2016 yılı üretim miktarları, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 10:Üretim tablosu 

Üretim Türü Ölçü 

2015 2016 Gerçekleşme % 

Gerçekleşme Program Gerçekleşme Programa 
göre 

Geçen 
yıla 
göre 

A- Kiremit   
 

  
 

    
  -Normal kiremit Adet 411.473 1.000.000 501.283 (49,9) 21,8 
  -Villa tipi kiremit Adet 863.665 1.960.000 1.689.035 (13,8) 95,6 
  -Şet kiremit Adet 

 
  1.114     

  -Sol yan kaplama Adet 358   680     
  -Sağ yan kaplama Adet 288   623     
  -Antenlik kiremit Adet 171   93     
  -Havalandırma kiremit Adet 868   2.475     
  -Arızalı villa tipi kiremit Adet 860   1.460     

Toplam (A) Adet 1.277.683 2.960.000 2.196.763 (25,8) 71,9 
B- Mahya             
  -Normal mahya Adet 38.970 35.000 109.760 213,6 181,7 
  -Mahya kaplama Adet   500 44 (91,2)   
  -Üçlü mahya Adet 1.492 400 845 111,3 (43,4) 
  -Dörtlü mahya Adet 34 100 29 (71,0) (14,7) 
  -Uç mahya Adet 3.685 4.000 3.666 (8,4) (0,5) 

Toplam (B) Adet 44.181 40.000 114.344 185,9 158,8 
C- Yer karosu Adet  -     -      

Genel Toplam (A+B+C) Adet 1.321.864 3.000.000 2.311.107 (23,0) 74,8 

Doğusan AŞ asbestli çimento boru ve eklentileri üretimini, asbestli borulara 
yönelik talebin ortadan kalkması neticesinde en son 2006 yılında çok az miktarda 
üretim yapıldıktan sonra durdurduğundan ve mevcut durumda boru üretim tesisinin 
üretim yapabilecek yeterlilik ve çalışabilirliği kalmadığından, şirketin 2016 yılı 
bütçesinde A/Ç boru üretimine yer verilmemiş ve faaliyet döneminde A/Ç boru ve 
eklentilerine ilişkin üretim yapılmamıştır.  

Çeşitli belediyelerden ve İller Bankası’ndan gelen asbestli boru talepleri, 
stoklardan karşılanmaktadır. 2016 yılsonu itibariyle stoklarda yaklaşık 498 metre 
asbestli çimento boru bulunmaktadır. 

Şirketin 2016 yılı bütçesinde; 12,7 milyon adet/yıl kiremit üretim kapasitesinin 
%23,67 oranında kullanılması ve 2.960 bin adet kiremit, 40 bin adet mahya üretilmesi, 
önceki dönemden devreden 802 bin adet stok ile birlikte 3.802 bin adet kiremit, mahya 
ve karonun satışa sunulması ve 3.607 bin adedinin satışından 4,6 milyon TL net satış 
hasılatı sağlanması, satış maliyeti tutarı 3,0 milyon TL olan bu satıştan 1,6 milyon TL 
brüt satış karı, 765 bin TL faaliyet karı ve 765 bin TL dönem karı sağlanması 
öngörülmüştür. 

Şirketin 2016 yılı program bütçesinde, 2.960.000 adet çeşitli kiremit ve 40.000 
adet çeşitli mahya üretimi öngörülmüş olup, faaliyet döneminde 2.196.763 adet 
kiremit, 114.344 adet mahya üretilmiştir. Kiremit üretiminde, programa göre %25,8 
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stoklardan karşılanmaktadır. 2016 yılsonu itibariyle stoklarda yaklaşık 498 metre 
asbestli çimento boru bulunmaktadır. 

Şirketin 2016 yılı bütçesinde; 12,7 milyon adet/yıl kiremit üretim kapasitesinin 
%23,67 oranında kullanılması ve 2.960 bin adet kiremit, 40 bin adet mahya üretilmesi, 
önceki dönemden devreden 802 bin adet stok ile birlikte 3.802 bin adet kiremit, mahya 
ve karonun satışa sunulması ve 3.607 bin adedinin satışından 4,6 milyon TL net satış 
hasılatı sağlanması, satış maliyeti tutarı 3,0 milyon TL olan bu satıştan 1,6 milyon TL 
brüt satış karı, 765 bin TL faaliyet karı ve 765 bin TL dönem karı sağlanması 
öngörülmüştür. 

Şirketin 2016 yılı program bütçesinde, 2.960.000 adet çeşitli kiremit ve 40.000 
adet çeşitli mahya üretimi öngörülmüş olup, faaliyet döneminde 2.196.763 adet 
kiremit, 114.344 adet mahya üretilmiştir. Kiremit üretiminde, programa göre %25,8 

 

 

 

oranında eksik, önceki yıla göre ise %71,9 oranında fazla; mahya üretiminde ise 
programa göre %185,9 oranında fazla, geçen yıla göre ise %158,8 oranında fazla 
gerçekleşme meydana gelmiştir. 

 Doğusan AŞ, ürettiği perlit esaslı beton kiremit ürünlerini Seraper markası ile 
pazarlamakta, kiremit tesislerinde, çeşitli renklerde çift oluklu, kolay döşenebilen 
akdeniz (normal) ve villa tiplerinde 2 çeşit düz kiremit ile ayrıca havalandırma 
elemanı, antenlik, şet kiremit (önü kapalı), yan saçak kiremidi olmak üzere düz kiremit 
modeli haricinde çeşitli ürünler de üretilebilmektedir. 

Şirkette kiremit üretiminin yanı sıra, müşterilerin mahya taleplerini karşılamak 
amacıyla, çatı meyillerinin birleştiği en üst hatlar için dizayn edilmiş çatı malzemesi 
olan mahya üretimi de yapılmaktadır. Mahya üretiminde de perlit kullanılmakta olup, 
geniş açılı, dik, uç, üçlü ve dörtlü olmak üzere değişik renk ve şekillerde beton mahya 
üretimi yapmaktadır.  

Şirketin 2016 yılında mahya ve çeşitlerine ait üretimi 114.344 adet olarak 
gerçekleşmiştir. Bu üretim miktarının 109.760 adedi tüm üretimin %94,8’ini oluşturan 
normal mahya, kalanı ise diğer mahya çeşitlerinden oluşan ürünlerdir. 

Şirket, perlit esaslı betondan yüksek basınç mukavemetine sahip, dona karşı 
dayanıklı, uzun ömürlü yer ve duvar karoları da üretmektedir. Yer ve duvar karoları, 
kiremit üretim hattında kalıp değişikliği yapılarak üretilmekte olup, ayrı bir üretim 
hattı bulunmamaktadır. Bu itibarla, yer ve duvar karosu üretimi yapılırken aynı anda 
kiremit, ek çatı malzemeleri ve mahya üretimi yapılamamaktadır.  

Şirket, 330x420 mm ebatlarında, değişik renk ve desen seçenekleri ile yük 
taşıma değerleri yüksek ve farklı kalıplarla 14 ve 25 mm kalınlıklarında 2 çeşit yer 
karosu üretimi yapmaktadır. Üretimi yapılan yer karoları, özellikle park, bahçe, yaya 
kaldırımı, teras ve otoparklarda kullanılmaktadır. 

Şirketin üretim yelpazesinde yer alan perlit esaslı beton duvar karoları,  değişik 
renk ve desen seçeneklerinde, 330x420 mm ebatlarında ve 14 mm kalınlıkta yüksek 
oranda ses ve ısı yalıtımı sağlayan, dekoratif özelliğe sahip hafif bir duvar kaplama 
malzemesidir.  

Stoklarda 2016 yılı sonu itibariyle 278.834 adet yer ve duvar karosunun 
bulunması ve yeterli satışın gerçekleşmemesi nedeni ile 2016 yılı faaliyet döneminde 
karo üretimi gerçekleştirilmemiştir. 2007 yılında 299.931 adet olarak gerçekleşen karo 
üretimine karşın, talep ile pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle halen 
stoklarda 278.834 adet karo bulunmaktadır. 

Şirket kiremit, ek çatı malzemeleri ve mahya ürünlerini, inşaat sektörünün faal 
olduğu dönemde (Mayıs-Eylül ayları arasındaki dönem) çoğunlukla sipariş üzerine 
üretmektedir. Bu süreç içerisinde ek çatı malzemeleri ve mahya ürünlerinin üretim 
miktarı, müşteri talepleri ve kiremit üretim miktarına paralel olarak belirlenmektedir. 
Ek çatı malzemeleri ve mahya ürünlerinin özelliğinden dolayı, söz konusu ürünlerin 
üretim aşamasında Vortex Hydra makineler, yarı otomatik olarak çalıştırılabilmekte ve 
üretim süreci işçilik yapılarak tamamlanmaktadır. Söz konusu malzemelerin üretimine 
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geçildiğinde kiremit üretimi durdurulmakta ve bu durum üretim sürecini olumsuz 
etkilemektedir. 

Doğusan A.Ş.; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 12.07.2007 tarihli ve 2007/49 
 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve 18.1.2008 tarihli 
ve 2008/03 sayılı Kararı ile de “Blok Satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar 
verilmiştir.  Şirkette bulunan %56,09 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine 
ilişkin toplam 5  kez ihale ilanına çıkılmıştır. 
Yapılan ihaleler sonucunda; 
        - 22.12.2008 ve 28.12.2009 tarihlerinde çıkılan 1 ve 2. ihaleler teklif gelmediği, 
       - 18.5.2011 ve 21.9.2012 tarihlerinde çıkılan 3 ve 4. ihalelerde kendilerine sıralı 
satışına karar verilen toplam 5 (beş) teklif sahibinin hisse satış sözleşmesini 
imzalamamaları üzerine teminatları İdare lehine irat kaydedildiği 
       - 11.05.2016 tarihinde çıkılan 5. ihale de ise gelen teklifler yetersiz olduğu için 
iptal edildiği,  görülmüştür. 

 Şirketin özelleştirme kapsam ve programına alındığı tarihten bugüne 
(Haziran/2017) kadar onbir yıl geçmiş olmasına rağmen, hisse satışı yapılamamıştır. 
Kiremit, mahya, yer ve duvar karosu ürünleri üreten Şirketin, uzun süre özelleştirme 
kapsam ve programına dâhil olması, beraberinde bazı olumsuz gelişmeleri de 
getirmiştir. 

Şöyle ki; Şirketin 2007 yılsonu itibariyle toplam üretimi 4,3 milyon adet 
civarında olup, yönetici dâhil toplam 34 işçi çalışırken, 2016 yılında 16 kişi ile 2,3 
milyon adet üretim gerçekleştirilmiştir. İstihdam edilen 16 personelin 3’ü yönetim 
personeli olup, 5 kişi esas üretim yeri olan kiremit, dış yer ve duvar karoları 
fabrikasında, 6`sı yardımcı işletmelerde, 1`i pazarlama ve 1’i de yemekhanede 
çalışmaktadır. 

Kiremit fabrikasında kiremit üretim aşamaları incelendiğinde, bulunması 
gereken eleman sayısının 13 olması gerektiği, 2016 yılında Şirkette üretim elemanı 
olarak görevli bulunan 5 kişiyle gerçekleştirilen imalat sürecinde, kusurlu imalatların 
paketlenmeden önce tespitinin yapılabildiği aşamalarda eleman bulundurulamadığı, 
eleman sayısının yetersizliği nedeniyle ustabaşı ve elektrik teknisyeni pozisyonundaki 
elemanların aynı zamanda forklift kullanımında çalıştırıldığı, Şirket organizasyon 
şemasına göre bulunması gereken kalite kontrol mühendisi görevlerinin de işletme 
müdürü pozisyonundaki bir eleman tarafından yerine getirilmekte olduğu 
belirlenmiştir. 

Mevcut üretim durumu incelendiğinde, Şirketin kapasite kullanım oranı %18,2 
düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Mevcut fırın sisteminde 8 fırın bulunduğu,  bir fırın 
dolduktan sonra ikinci fırının dolmasına kadar yaklaşık 2-2,5 saat geçtiği, bir fırının 
dolduktan sonra içerisindeki ürünlerin 12-16 saat kadar bekletildiği, bu durumda 8 adet 
fırının da dolup boşalabilmesini içeren sürenin bir vardiyadan daha fazla çalışma 
gerektirdiği görülmektedir.  
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Ayrıca, işlem hazırlık, arıza, durma gibi nedenlerle tesisin sürekli çalışabilmesi 
mümkün olmamakta, fırın, kiremit üretimi ve paketleme ünitelerinin kapasiteleri 
birebir örtüşmeyebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir zaman aralığındaki ürün 
sayısına bakarak, hız kesmeden sürekli bir şekilde belli bir gün sonra, hesaplanacak 
miktarda hazır ürün çıkmasına ilişkin bir değerlendirme yanıltıcı olmaktadır. Sadece 
bir çeşit kiremit üretilmeyip, bunun yanı sıra diğer mahya ve yardımcı ürünlerin 
üretilmesi, bunun için farklı hazırlık ve elle yapılan boyama gibi farklı işlem türlerinin 
devreye girmesi gibi nedenlerle de kapasitenin daha da düştüğü görülebilmektedir. 
 Şirket, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına muhatap 02.12.2016 tarih ve 120 
sayılı yazı ile sürekli çalışacak 2 yeni kalifiye personel ile mahya üretim hattında 
geçici süreli çalıştırılacak en az 5 personel istihdam etmek için izin talep etmiştir. 
Başkanlığın 17.02.2017 tarih ve 1092 sayılı cevabi yazısında “ Genel Yatırım ve 
Finansman Programının 4 ve 5 inci maddeleri uyarınca yeni personel istihdamınız 
mümkün değildir. Genel Yatırım ve Finansman Programının 13 üncü maddesinde 
belirtilen parasal limitleri aşmamak kaydıyla personel ihtiyacınızın hizmet alımı 
yöntemiyle giderilmesi uygun görülmüştür.” denilmiştir. 

2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının “İlave hizmet 
alımları” başlıklı 13 üncü maddesinde; Yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması 
veya devir alınması, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, kamu teşebbüslerinin 
mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi halinde ilave hizmet alımı talep 
edebilecekleri belirtilmiştir. Bu hususta karar almaya, söz konusu taleplere ilişkin 
bedellerin 12 nci madde kapsamında belirlenen hizmet alımı tavanında; %25’e kadar 
bir artışı gerektirmesi halinde, kamu teşebbüsü yönetim kurulu,  %60’a kadar bir artışı 
gerektirmesi halinde, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının görüşünün alınmasını 
müteakip ilgili Bakan, %60’ın üzerinde bir artışı gerektirmesi halinde ise Yüksek 
Planlama Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu bağlamda; Doğusan A.Ş. 2016 yılı üretim değerleri incelendiğinde 2015 
yılına göre toplam üretimde %74,8 oranında artış olduğu tespiti ile ilgili Kararnamenin 
“kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi” hükmü 
kapsamında değerlendirilerek Şirketin, ilave hizmet alımı için talepte bulunulabileceği, 
ihtiyaç duyduğu ilave istihdamın bu yöntemle sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Şirketin diğer bir sıkıntılı konusu, yaşadığı ağır finansman problemidir. Şirkete 
4046 sayılı Kanun’un 4/n maddesi kapsamında Özelleştirme Fonundan çeşitli 
tarihlerde borç olarak kaynak aktarıldığı ve borç tutarının 31.12.2016 tarihi itibariyle 
4.686.156 TL anapara, 171.313 TL faiz olmak üzere toplam 4.857.469 TL olduğu 
tespit edilmiştir.  

Doğusan A.Ş.’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderdiği 16.05.2017 
tarih ve 48 sayılı yazıda; Nisan ayı üretim ve satış faaliyetleri kapsamında nakit 
akışının yeterli olmayışı nedeniyle yapılması gereken kıdem tazminatı, ithal yedek 
parça alımı ödemesi ve Mayıs ayı işçi maaşları ödemeleri toplam 190.000 TL ödeme 
yapılamadığı hususu belirtilerek, Başkanlıktan borç para talep edilmiştir. Mevcut nakit 
sıkıntısı geçici olmayıp, sonraki aylar içinde devam etmektedir. 
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 Şirket, mali yükümlülüklerini karşılayamamakta, vadesi gelmiş 
yükümlülüklerini yerine getirememektedir. 

Bu kapsamda Doğusan A.Ş., Özelleştirme İdaresi Başkanlığına muhatap 
18.02.2016 tarih ve 23 sayılı yazı ile üretim ve satış faaliyetlerinin rantabl 
yürütülebilmesini sağlamak üzere işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, borçların 
ödenerek finansal giderlerden kurtulması, üretim maliyetini düşürecek yatırımların 
yapılarak gerekli makine ve teçhizatın alınması, üretim kapasitesinin artırılması ve 
Şirketin kârlılık ve verimlilik esasları doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirebilmesi 
için 6 milyon TL sermaye artırımı ve bu suretle ödenmiş sermayenin 26 milyon TL’ye 
yükseltilmesi hususunda görüş istenmiştir. Ancak, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından yazıya henüz cevap verilmemiştir. 

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olması sebebiyle yönetim kurulunun 
alacağı bir kararla sermaye artırması mümkün olmakla birlikte, Şirketin %56,09 
oranındaki hisseleri ÖİB’na ait olması sebebiyle yönetim kurulu kararı alınmadan 
Başkanlığın görüş ve onayı alınması gerekmektedir. 

Doğusan A.Ş.’nin özelleştirme kapsam ve programına alındığı 2007 yılından 
itibaren belli kısıtlar altında faaliyet göstermesi sonucunda teknolojik gelişmelere ayak 
uyduramaması, ürün yelpazesinin genişletilememesi ve rekabet edebilmesini 
sağlayacak yatırımların yapılmaması mevcut durumun asli etkenlerindendir. Mevcut 
durumun devamı halinde Şirketin sermaye kaybı büyüyeceği gibi, finansal yapının 
giderek kötüleşmesi karşısında kamu hisselerinin satışı da mümkün olmayacaktır. 

Şirketin sermaye artırımı ile özkaynak oluşturularak finansal ihtiyacının 
karşılanması, teknik ihtiyaçları kapsamında yatırım ve personel ihtiyaçlarının 
giderilmesi ile kapasite kullanım oranının yükseltilmesi yanında pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilerek karlı bir üretim sürecinin başarılması gerekmektedir.  

Bu bağlam da;  
Şirketin, üretim ve satış faaliyetlerini verimli yürütülebilmesini sağlamak üzere; 
- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, borçların ödenerek finansal 

giderlerden kurtulması, üretim maliyetini düşürecek yatırımların yapılarak gerekli 
makine ve teçhizatın alınması için gerekli finansmanı sağlamak üzere sermaye 
artırımına gidilmesi, 

- Üretim kapasitesinin artırılması ve kârlılık ve verimlilik esasları 
doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin 
artırılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel istihdamının gerçekleştirilmesi, 

önerilir. 
Verimlilik 
Şirket üretim kapasitesi, Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen 

kapasite raporuna göre 300 gün üzerinden %80 verimlilikle tek bir ürün üretimi için 
elde edilmiş 12.672.000 adettir. Şirketin mevcut üretimini bu rakam üzerinden 
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uyduramaması, ürün yelpazesinin genişletilememesi ve rekabet edebilmesini 
sağlayacak yatırımların yapılmaması mevcut durumun asli etkenlerindendir. Mevcut 
durumun devamı halinde Şirketin sermaye kaybı büyüyeceği gibi, finansal yapının 
giderek kötüleşmesi karşısında kamu hisselerinin satışı da mümkün olmayacaktır. 

Şirketin sermaye artırımı ile özkaynak oluşturularak finansal ihtiyacının 
karşılanması, teknik ihtiyaçları kapsamında yatırım ve personel ihtiyaçlarının 
giderilmesi ile kapasite kullanım oranının yükseltilmesi yanında pazarlama 
faaliyetlerine ağırlık verilerek karlı bir üretim sürecinin başarılması gerekmektedir.  

Bu bağlam da;  
Şirketin, üretim ve satış faaliyetlerini verimli yürütülebilmesini sağlamak üzere; 
- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, borçların ödenerek finansal 

giderlerden kurtulması, üretim maliyetini düşürecek yatırımların yapılarak gerekli 
makine ve teçhizatın alınması için gerekli finansmanı sağlamak üzere sermaye 
artırımına gidilmesi, 

- Üretim kapasitesinin artırılması ve kârlılık ve verimlilik esasları 
doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin 
artırılabilmesi için ihtiyaç duyulan personel istihdamının gerçekleştirilmesi, 

önerilir. 
Verimlilik 
Şirket üretim kapasitesi, Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen 

kapasite raporuna göre 300 gün üzerinden %80 verimlilikle tek bir ürün üretimi için 
elde edilmiş 12.672.000 adettir. Şirketin mevcut üretimini bu rakam üzerinden 

 

 

 

değerlendirmek çok sağlıklı olmamakla birlikte, yıllara göre üretim seviyesi 
konusunda bir değerlendirme olması açısından aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

2015-2016 yıllarını kapsayan üretimi belirleyen başlıca etkenler tablosu 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 11: Üretimi etkileyen başlıca faktörler tablosu 

 

Üretimi belirleyen başlıca etkenler Ölçü Kapasite 

2015 2016 Gerçekleşme % 
 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 

Geçen 
yıla 
göre 

 
 

Üretim Miktarı               
   -Kiremit Adet 12.672.000 1.321.864 3.000.000 2.311.107 (23,0) 74,8 
 Yıllık Çalışma Süresi         

 
    

   -Makine Saat 2.750 287 651 502 (22,9) 74,9 
   -İşçi Saat -           
 Verimlilik           

 
  

   -Üretim (Kiremit) Adet/Saat 4.608 481 1.091 840 (23,0) 74,6 
 Kapasiteden yararlanma                
   -Kiremit % 100 10,4 23,7 18,2 (23,2) 75,0 
 

Kapasite raporunda belirtilen yıllık üretim miktarı 12.672.000 adet olup, 
Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu 2.311.107 adet kiremit ve mahya üretimi 
gerçekleşmiş, kapasite kullanım oranı %18,2 düzeyinde kalmıştır. Kapasite kullanım 
oranı geçen yıla göre 7,8 puan artış göstermiştir. Şirket zararının sürdüğü 
düşünüldüğünde, üretim miktarı ve kapasite kullanım oranı ile bütçe paralelinde 
üretim yapılamadığı görülmektedir. 

Personel sayısının emekli olan personel nedeniyle azalması ve özelleştirme 
sürecinde olan şirketin eleman temininde yeterince destek olmamasından dolayı 
yetersiz pazarlama ve satış faaliyetleri, bu sonucu doğuran ana sebepler arasında 
sayılabilir. 

Kiremit fabrikasında kiremit üretim aşamaları incelendiğinde, bulunması 
gereken eleman sayısının 13 olması gerektiği, 2015 yılında Şirkette üretim elemanı 
olarak görevli bulunan 5 kişiyle gerçekleştirilen imalat sürecinde, kusurlu imalatların 
paketlenmeden önce tespitinin yapılabildiği aşamalarda eleman bulundurulamadığı, 
eleman sayısının yetersizliği nedeniyle ustabaşı ve elektrik teknisyeni pozisyonundaki 
elemanların aynı zamanda forklift kullanımında çalıştırıldığı, Şirket organizasyon 
şemasına göre bulunması gereken kalite kontrol mühendisi görevlerinin de işletme 
müdürü pozisyonundaki bir eleman tarafından yerine getirilmekte olduğu 
belirlenmiştir. 

Şirket mamullerinin üretim miktarları, piyasa talebine göre belirlenmektedir. Bu 
itibarla, özellikle mamullerin pazarlama ağındaki sorunlar nedeniyle satış miktarının 
arttırılamaması; düşük kapasite ile çalışılmasının, verimliliğin düşmesinin ve işletme 
faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasının temel göstergesi durumundadır.  

Şirketin stok sahasında demonte durumda bulunan ve döner fırın sistemi 
özelliği ile mevcut üretim sisteminin daha gelişmiş modeli olan makinenin, şirketin 
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mevcut satış ve buna mukabil kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü, satış hacminin 
yetersizliği ve finansman sıkıntısı nedeniyle montajı yapılmamaktadır. 

2- Üretim maliyetleri:  
Şirketin 2016 yılı üretim giderleri, önceki yıl değerleriyle karşılaştırılmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 12: Üretim giderleri tablosu 

Üretim Giderleri 

2015 2016 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % 
oranı 

prog=100 
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler:               
  -İlk madde ve malzeme 606 44,0 1.142 47,6 1.052 73,2 (7,9) 
  -İşçilik 379 27,5 466 19,4 260 18,1 (44,2) 
  -Genel üretim giderleri 730 53,0 789 32,9 658 45,8 (16,6) 

Toplam (1) 1.715 124,5 2.397 100 1.970 137,1 (17,8) 
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler:               

Toplam (1+2) 1.715 124,5 2.397 100 1.970 137,1 (17,8) 
3-Yarımamul değişmeleri (+,-) : 8 0,6           
4-Üretim gid. indirimler (-) :               
   -Ara ve yan ürün giderleri               
   -Diğer çıkışlar (boş işçilik+diğer) (346) (-25,1)     (533) (37,1)   

Toplam (3+4) (346) (25,1)     (533) (37,1)   
5-Maliyet giderleri toplamı  1.377 100 2.397 100 1.437 100   
6-Üretim miktarı (Adet) :               
    -Kiremit 1.277.683   2.960.000   2.195.303   (25,8) 
    -Mahya 44.181   40.000   115.804   189,5 
    -Karo               

Toplam (6) 1.321.864   3.000.000   2.311.107   (23,0) 
7- Birim maliyet (TL/Adet) : 1,04       0,6     

Faaliyet döneminde üretimle ilgili doğrudan giderler, işletme bütçesine göre 
%17,8 oranında azalış, bir önceki yıla göre %14,9 oranında artış göstererek 1.970 bin 
TL olarak gerçekleşmiştir. Cari yılda 533 bin TL tutarındaki boş işçilik giderlerinin 
düşülmesinden sonra hesaplanan maliyet giderleri de bir önceki yıla göre %12,7 
oranında artarak 1.437 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Üretimle doğrudan ilgili giderler içinde; ilk madde ve malzeme giderlerinin 
payı %53,4, işçilik giderlerinin payı %13,2 genel üretim giderlerinin payı ise %33,4 
oranında olup, üretimle ilgili dolaylı giderlere pay verilmemiştir.  

Şirketin faaliyet döneminde üretimini yaptığı mamullerin ortalama birim üretim 
maliyeti, önceki yıl 1,04 TL/adet olarak, 2016 yılında ise 0,6 TL/adet olarak 
gerçekleşmiştir.  

Şirketin gelir gider yapısı, kâra geçiş noktasının %24 kapasite seviyesinde 
çalışılması halinde gerçekleşeceğini göstermektedir. 2016 yılında %18,2 kapasite ile 
çalışılarak, bu kapasitenin çok altında kalınmıştır. Şirket, 2016 yılında %81,8 atıl 
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mevcut satış ve buna mukabil kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü, satış hacminin 
yetersizliği ve finansman sıkıntısı nedeniyle montajı yapılmamaktadır. 

2- Üretim maliyetleri:  
Şirketin 2016 yılı üretim giderleri, önceki yıl değerleriyle karşılaştırılmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 12: Üretim giderleri tablosu 

Üretim Giderleri 

2015 2016 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % 
oranı 

prog=100 
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler:               
  -İlk madde ve malzeme 606 44,0 1.142 47,6 1.052 73,2 (7,9) 
  -İşçilik 379 27,5 466 19,4 260 18,1 (44,2) 
  -Genel üretim giderleri 730 53,0 789 32,9 658 45,8 (16,6) 

Toplam (1) 1.715 124,5 2.397 100 1.970 137,1 (17,8) 
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler:               

Toplam (1+2) 1.715 124,5 2.397 100 1.970 137,1 (17,8) 
3-Yarımamul değişmeleri (+,-) : 8 0,6           
4-Üretim gid. indirimler (-) :               
   -Ara ve yan ürün giderleri               
   -Diğer çıkışlar (boş işçilik+diğer) (346) (-25,1)     (533) (37,1)   

Toplam (3+4) (346) (25,1)     (533) (37,1)   
5-Maliyet giderleri toplamı  1.377 100 2.397 100 1.437 100   
6-Üretim miktarı (Adet) :               
    -Kiremit 1.277.683   2.960.000   2.195.303   (25,8) 
    -Mahya 44.181   40.000   115.804   189,5 
    -Karo               

Toplam (6) 1.321.864   3.000.000   2.311.107   (23,0) 
7- Birim maliyet (TL/Adet) : 1,04       0,6     

Faaliyet döneminde üretimle ilgili doğrudan giderler, işletme bütçesine göre 
%17,8 oranında azalış, bir önceki yıla göre %14,9 oranında artış göstererek 1.970 bin 
TL olarak gerçekleşmiştir. Cari yılda 533 bin TL tutarındaki boş işçilik giderlerinin 
düşülmesinden sonra hesaplanan maliyet giderleri de bir önceki yıla göre %12,7 
oranında artarak 1.437 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Üretimle doğrudan ilgili giderler içinde; ilk madde ve malzeme giderlerinin 
payı %53,4, işçilik giderlerinin payı %13,2 genel üretim giderlerinin payı ise %33,4 
oranında olup, üretimle ilgili dolaylı giderlere pay verilmemiştir.  

Şirketin faaliyet döneminde üretimini yaptığı mamullerin ortalama birim üretim 
maliyeti, önceki yıl 1,04 TL/adet olarak, 2016 yılında ise 0,6 TL/adet olarak 
gerçekleşmiştir.  

Şirketin gelir gider yapısı, kâra geçiş noktasının %24 kapasite seviyesinde 
çalışılması halinde gerçekleşeceğini göstermektedir. 2016 yılında %18,2 kapasite ile 
çalışılarak, bu kapasitenin çok altında kalınmıştır. Şirket, 2016 yılında %81,8 atıl 

 

 

 

kapasite ile çalışmış olup, yüksek seviyelerde atıl kapasite ile çalışıldığında Şirketin 
sabit giderlerini karşılayamayacak noktaya gelmekte, bu da ürün maliyetlerini 
yükseltmektedir. 

E-Pazarlama: 
Şirket tesislerinde üretilen kiremit, mahya, duvar ve yer kaplama elemanları ile 

çatı yardımcı malzemelerinden oluşan mamullerin ticaretinin yapılması, Şirketin 
pazarlama faaliyetinin konusunu oluşturmaktadır. 

Şirketin pazarlama faaliyetleri, alım-satım ve ihale yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu kararları ile sürdürülmektedir. Satışlar, 
fabrikadan doğrudan ve bayiler aracılığı ile yapılmaktadır.   

1 - Satışlar: 
a)Satış programı ve uygulaması: 
Şirketin 2016 yılı satışları, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 13: Satışlar tablosu 

Satışlar 

  2015 2016 
  Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Ölçü 
Miktar 

Tutar 
Miktar 

Tutar 
Miktar 

Tutar 
  Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürün:               
  -A/Ç Boru Metre 579 16     839 8 
  -Manşon Adet         4 1 
  -Kiremit Adet 1.442.180 1.602 3.310.677 4.235 2.307.079 2.466 
  -Mahya Adet 88.257 247 52.358 158 117.537 316 
  -Yer ve duvar karosu Adet 11.370 11 243.950 210 7.170 7 
  -Diğer     3         

Toplam (1)   1.542.386 1.879 3.606.985 4.603 2.432.629 2.798 
2-Yan ve ara ürün:               
  -Arızalı boru Ton 25 1     76 6 

Toplam (2)   25 1     76 6 
3-Ticari mal:               
  -Ahşap paletler Adet 6.162 102     10.304 180 
  -Lastik conta ve takoz Adet             
  -Diğer satışlar   7.657 21     35.304 122 
  -Hammadde satışları Kg  320 2     744 3 

Toplam (3)   14.139 125     46.352 305 
Yurtiçi satış toplamı   1.556.550 2.005 3.606.985 4.603 2.479.057 3.109 

4-İadeler               
  -Kiremit Adet 280 0,3         
  -Mahya Adet 22 0,2         

Toplam (4)   302 0,5         
5-İskonto ve ind.               
  -Kiremit ve ekl.     0,8       4 

Toplam (5)     0,8       4 
Genel Toplam(1+2+3)   1.556.248 2.005 3.606.985 4.603 2.479.057 3.105 
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2016 yılı işletme bütçesinde satışlardan 4,6 milyon TL satış hasılatı 
öngörülmesine karşılık, faaliyet döneminde 3,1 milyon TL net satış hasılatı 
gerçekleşmiştir. 

Şirketin tüm satışları yurt içine yapılmıştır. Söz konusu satışlar, bayiler ve 
doğrudan fabrika perakende satış şeklinde gerçekleşmekte olup, satışların yaklaşık 
%90’ı bayilere yapılmıştır. 

Şirket, halen ürettiği TSE normlarındaki perlit esaslı kiremit ve yardımcı 
elemanları ürünlerini pazarlamaktadır. Ürünlerin fabrikada yüklenmesi Doğusan’a, her 
türlü nakliye, indirme ve sigortalama giderleri ile yolda meydana gelecek hasar ve 
kırılmalar yetkili satıcı firmalara ait bulunmaktadır. 

Yapılan sözleşme gereği, yetkili satıcı, siparişlerini 3’er aylık planlar dâhilinde 
önceden Doğusan’a yazılı bildirmek ve Doğusan da verilen sipariş doğrultusunda 
ürünlerin teslimini sağlamakla yükümlüdür. 

Şirketin mamul satışları işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yeterli bir 
seviyede bulunmamaktadır. Satış miktarının istenilen düzeyde olmaması üretim 
kapasitesinin düşük olarak gerçekleşmesine ve birim maliyetlerin yüksek olmasına 
neden olmakta, bu durum da işletmenin mali yapısının giderek bozulmasına yol 
açmaktadır.  

Bu nedenle; ürün satışlarının ve pazar payının artırılması için, bayilik sisteminin 
güçlendirilmesi ile pazarlama ve ürün tanıtımına ağırlık verilmesi, mevcut pazar 
dışında yeni pazarlar bulunarak pazar payını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

b)Satış fiyatları: 
Şirket ürünlerinin satış fiyatları Yönetim Kurulunun 23.12.2014 tarih, 2014/24 

sayılı kararıyla güncellenmiş, 2015 yılı fiyatlarına zam yapılması ve uygulanacak 
iskonto oranları belirlenmiştir. 

Buna göre, 20.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 2014 yılı bayi satış fiyat 
listesinde yer alan kiremitlere %10, mahya ve yardımcı malzemelere %15 oranında, 
perakende satış fiyat listesinde yer alan kiremit, mahya ve yardımcı malzemelere %15 
oranında zam yapılmış, zamlı perakende satış fiyatı listesi üzerinden maksimum %10 
oranında iskonto yapılması, zamlı bayi satış fiyatı üzerinden yapılacak satışlarda 
maksimum %6 oranında iskonto yapılması veya çek karşılığı yapılacak satışlarda 
bayilerin performansına göre altı aya kadar vade farkı uygulanmaksızın satış 
yapılabilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.  

2016 yılı faaliyet döneminde de aynı fiyat tarifesi uygulanmıştır. 
2 - Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları: 

Şirketin 2016 yılsonu mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları önceki dönem 
değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılı işletme bütçesinde satışlardan 4,6 milyon TL satış hasılatı 
öngörülmesine karşılık, faaliyet döneminde 3,1 milyon TL net satış hasılatı 
gerçekleşmiştir. 

Şirketin tüm satışları yurt içine yapılmıştır. Söz konusu satışlar, bayiler ve 
doğrudan fabrika perakende satış şeklinde gerçekleşmekte olup, satışların yaklaşık 
%90’ı bayilere yapılmıştır. 

Şirket, halen ürettiği TSE normlarındaki perlit esaslı kiremit ve yardımcı 
elemanları ürünlerini pazarlamaktadır. Ürünlerin fabrikada yüklenmesi Doğusan’a, her 
türlü nakliye, indirme ve sigortalama giderleri ile yolda meydana gelecek hasar ve 
kırılmalar yetkili satıcı firmalara ait bulunmaktadır. 

Yapılan sözleşme gereği, yetkili satıcı, siparişlerini 3’er aylık planlar dâhilinde 
önceden Doğusan’a yazılı bildirmek ve Doğusan da verilen sipariş doğrultusunda 
ürünlerin teslimini sağlamakla yükümlüdür. 

Şirketin mamul satışları işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yeterli bir 
seviyede bulunmamaktadır. Satış miktarının istenilen düzeyde olmaması üretim 
kapasitesinin düşük olarak gerçekleşmesine ve birim maliyetlerin yüksek olmasına 
neden olmakta, bu durum da işletmenin mali yapısının giderek bozulmasına yol 
açmaktadır.  

Bu nedenle; ürün satışlarının ve pazar payının artırılması için, bayilik sisteminin 
güçlendirilmesi ile pazarlama ve ürün tanıtımına ağırlık verilmesi, mevcut pazar 
dışında yeni pazarlar bulunarak pazar payını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

b)Satış fiyatları: 
Şirket ürünlerinin satış fiyatları Yönetim Kurulunun 23.12.2014 tarih, 2014/24 

sayılı kararıyla güncellenmiş, 2015 yılı fiyatlarına zam yapılması ve uygulanacak 
iskonto oranları belirlenmiştir. 

Buna göre, 20.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 2014 yılı bayi satış fiyat 
listesinde yer alan kiremitlere %10, mahya ve yardımcı malzemelere %15 oranında, 
perakende satış fiyat listesinde yer alan kiremit, mahya ve yardımcı malzemelere %15 
oranında zam yapılmış, zamlı perakende satış fiyatı listesi üzerinden maksimum %10 
oranında iskonto yapılması, zamlı bayi satış fiyatı üzerinden yapılacak satışlarda 
maksimum %6 oranında iskonto yapılması veya çek karşılığı yapılacak satışlarda 
bayilerin performansına göre altı aya kadar vade farkı uygulanmaksızın satış 
yapılabilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.  

2016 yılı faaliyet döneminde de aynı fiyat tarifesi uygulanmıştır. 
2 - Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları: 

Şirketin 2016 yılsonu mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları önceki dönem 
değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 
Tablo 14: Mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları tablosu 

Stoklar 

  2015'den devreden 2016 yılsonu  

    Program Gerçekleşen  
Ölçü 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Tutar 

  Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Mamul stokları               
    A/Ç Boru Metre 603 6     498 5 

    Manşonlar Adet 26.135 53     26.130 52 

    Kiremit Adet 497.114 360     364.835 309 

    Mahya Adet 29.065 68     25.868 63 

    Yer ve duvar karosu Adet 286.204 198     278.834 193 

    Ahşap paletler Adet 4.557 69     4.972 63 

            Toplam (A)   843.678 754     701.137 685 

B-Yarı ve ara mamuller               
    Kiremit- mahya Adet 36.929 95         

              Toplam (B)   36.929 95         

C-Ticari mallar               
    Lastik contalar Adet 31.360 2         

    Takozlar Adet 3.720           
    Diğer ticari mallar   10.298 36         

               Toplam (C)   45.378 38         

D-Diğer stoklar               
    Arızalı boru ve manşon Kg 263 2     188 1 

    Arızalı kiremitler Adet 84.265 43     85.725 43 

    Arızalı mahyalar Adet 1.950 2     1.950 2 

    Arızalı karolar Adet 5.347 4     5.187 4 

Toplam(D)   91.825 51     93.050 50 

Genel toplam   1.017.810 937     794.187 735 

2016 yılı sonu itibariyle Şirketin mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları 735 
bin TL olup geçen yıla göre % 21,6 oranında azalmıştır. 

Kalitesi düşük veya hatalı mamuller, mamul niteliğinde ve satışa sunulabilir 
stok kapsamında değerlendirildiğinden, muhasebe kayıtlarında, diğer stoklar hesabı 
içerisinde yer almıştır.  

Şirketin 2016 yılsonu itibariyle 2006’da üretilip daha sonra üretimine son 
verilen 498 metre A/Ç boru stoku bulunmaktadır. A/Ç boru talepleri stoklardan 
yapılan satışlarla karşılanmaktadır.  

Yine 2007 yılında üretilen ve cari dönemde cüz’i miktarda satılabilen yer ve 
duvar karosu stokları 2016 yılsonu itibarıyla 278.834 adettir.  
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Bu kapsamda, Yönetim Kurulunun 20.08.2015 tarih, 2015/25 sayılı kararında, 
Genel Müdürlüğün Yönetim Kuruluna sunduğu üretim, satış ve dağıtıma ilişkin 
bilgilerin Yönetim Kurulunca değerlendirilerek özellikle ürün satışlarının daha fazla 
artırılması ve imkânlar dâhilinde daha fazla bayi oluşturulması çalışmalarına hız 
verilmesine, üretimde ise fazla stok birikimine sebebiyet vermeyecek üretim politikası 
belirlenerek satışların artışına uygun üretim planlaması yapılması ve işlemlerin bu 
şekilde Genel Müdürlükçe devam ettirilmesine karar verildiği, belirtilmiştir. 

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi ile 
bu kapsamda yapılan iş ve işlemlerin Yönetim Kurulunca takibine devam edilmesi, 
önem arz etmektedir. 

Şirketin %56,09 oranındaki İller Bankasına ait hisseleri 12.07.2007 tarih, 
2007/49 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve 
programına alınarak söz konusu sermaye payı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
geçmiş, yine Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 18.01.2008 tarih ve 2008/03 sayılı 
kararıyla da kamu hisselerinin özelleştirilmesinin, “blok satış” yoluyla 
gerçekleştirilmesi,  uygun görülmüştür.  

Ancak bu güne kadar yapılan ihaleler sonuçsuz kalmış ve söz konusu blok satış 
gerçekleşememiştir.  
  F-Sigorta işleri: 

Şirketin envanterinde bulunan 3 adet taşıt aracı ile ilgili olarak 2016 yılı zorunlu 
mali mesuliyet sigortaları ve kasko poliçelerine karşılık olarak, sigorta şirketlerine 
2.258 TL prim ödenmiştir.  

Şirkette iç sigorta fonu uygulaması bulunmamaktadır. Şirketin makine parkı, 
binaları, döşeme ve demirbaşları ile mamulleri harici sigorta kapsamında değildir. 

G-İşletme sonuçları: 
1- Satışların karlılığı veya zararlılığı 
2016 faaliyetleri sonucunda gerçekleşen satış hasılatı, satışların maliyeti ve 

işletme faaliyeti sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 15: Satış sonuçları tablosu 

    

Satış sonuçları 

            Faaliyet Satış  
          Satış  karı  maliyetleri 

Brüt Satış  Net  Satışların  Faaliyet  maliyetleri  veya toplamına 
satışlar indirimleri satışlar maliyeti giderleri toplamı zararı göre 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Bin TL 

Bin TL Bin TL 
kar/zarar  

 
% 

1-Esas ürün                 
A/Ç Boru 9   9 1 4 5 4 80,0 
Kiremit 2.466 4 2.462 1.814 997 2.811 (349) (12,4) 
Mahya 316   316 240 128 368 (52) (14,1) 
Yer ve duvar 
karosu 7   7 5 3 8 (1) (12,5) 

Diğer Satışlar               
Toplam(1) 2.798 4 2.794 2.060 1.132 3.192 (420) (12,5) 

2-Yan ve ara ürün                 
Boru ve 
Manşonlar 6   6   2 2 4   

Ahşap Palet 180   180 137 73 210 (30) (14,3) 
Toplam (2) 186   186 137 75 212 (26) (12,3) 

3-Ticari mal 
satışları                 

Diğer Ticari 
Mallar 

122   122 84 49 133 (11) (8,3) 

Hammadde 
Satışları 3   3   1 1 2   

Toplam (3) 125   125 84 50 134 (9) (6,7) 
Genel toplam 3.109 4 3.105 2.281 1.257 3.538 (433) (12,2) 
Satış programı 4.603   4.603 3.041 797 3.838 765 19,9 
Programa göre 
fark (1.494) 4 (1.498) (760) 460 (300) (1.198) 399,3 

Geçen dönem satış 
sonuçları 2.006 1 2.005 1.307 995 2.302 (297) (12,9) 

Şirketin cari dönemde, ayrıntıları çizelgede görülen ve tamamı yurtiçine olmak 
üzere 2.798 bin TL brüt satış hasılatından, 4 bin TL satış indirimleri yapılarak, 2.794 
bin TL net satış hasılatı elde etmesine karşılık; 2.060 bin TL`si satışların maliyeti, 
1.132 bin TL`si de faaliyet giderleri olmak üzere toplam 3.192 bin TL tutarındaki satış 
maliyeti toplamının gerçekleşmesi ile esas işletme faaliyetleri 420 bin TL faaliyet 
zararı ile sonuçlanmıştır. 

-Piyasa payı: 
Şirketin üretimini yaptığı, esas ürün olan kiremit sektöründe, çimento esaslı 

kiremit üreticilerinin payı ÇATIDER (Çatı Sanayi ve İş Adamları Derneği) 2013 yılı 
değerleriyle 2,8 milyon m²  seviyelerindedir. Şirketin,  2016 yılı perlit esaslı beton 
kiremit üretim miktarı 2.311 bin adet ve dolayısıyla 1 m²’ye 10 adet kiremit olması 
itibariyle üretim miktarı yaklaşık 231,1 bin m² olup, çimento kiremit üreticileri 
arasındaki pazar payı %8,2 seviyesindedir. 
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Piyasa koşullarına ayak uydurabilmenin temel şartları, yüksek kalite ve düşük 
üretim maliyetidir. Mevcut satış ve üretim miktarları ile Şirket piyasada rekabet 
edebilecek düzeyin altında kalmaktadır. 

2–Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayrisafi yurt içi hasılaya katkı: 
Şirketin 2016 yılı faaliyet döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) 

katkısı üretici fiyatlarıyla 3.506 bin TL`dir. Alıcı fiyatlarıyla GSYİH ve Gayri Safi 
Milli Hasılaya (GSMH) katkısı ise 3.302 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir yoluyla 
firma ölçeğinde katma değerin oluşumuna ilişkin çizelgeye raporun ekleri arasında 
(Ek:7) yer verilmiştir. 

b) Hazine ile ilişkiler: 

Şirketin vergi ve diğer kanuni yükümlülükleri; personelin mükellef olduğu 
kanuni yükümlülüklerden ve ödenmesi konusunda sorumlu olduğu ödemeleri 
kapsamaktadır. 

Bu çerçevede, önceki dönemden devreden 432 bin TL tutarındaki ödenecek 
vergilere, 2016 yılında 358 bin TL vergi ve diğer kanuni yükümlülük tahakkuk etmiş, 
bunun 448 bin TL’si şirket tarafından ödenmiş olup, 2017 yılına 342 bin TL 
devretmiştir.   

Vergiler ile ilgili ayrıntılı bilgiyi gösteren çizelgeye raporun ekleri arasında (Ek: 
8) yer verilmiştir.   

H-İştirakler: 
İştiraklerin nominal ve ödenmiş sermayeleri ile Doğusan AŞ tarafından taahhüt 

edilen ve ödenen paylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 16: İştirakler tablosu 

İştirakler 

İştirakin Şirketçe 2016 yılı sonunda 
Esas 

sermayesi 
Ödenmiş 
sermayesi Taahhüt edilen Ödenen 

Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % 
 - Doğu Halk Holding AŞ: 2.000 2.000 802 40 802 40 
                              Toplam 2.000 2.000 802 40 802 40 
 

Şirketin iştiraki Doğu Halk Holding A.Ş.’nin 2016 yılı Genel Kurul Toplantısı 
25.03.2017 tarihinde Erzincan İl Özel İdaresi hizmet binası toplantı salonunda 
yapılmıştır. Şirket 2015 yılında 724,7 bin TL, 2016 yılında ise 112,8 bin TL dönem net 
karı elde etmiş bu kar geçmiş yıllar zararına mahsup edildiğinden kar dağıtımı 
yapılamamıştır. 

Doğu Halk Holding Erzincan’da, bölgenin mermer yataklarını işletmek üzere 
Doğusan AŞ’nin sahasının yanında kurulmuş, ancak yeterli işletme sermayesi 
sağlayamadığı için faaliyetlerini verimli olarak sürdüremez hale gelmiştir. Sermayesini 

38 Sayıştay   



 

 

 

Piyasa koşullarına ayak uydurabilmenin temel şartları, yüksek kalite ve düşük 
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sağlayamadığı için faaliyetlerini verimli olarak sürdüremez hale gelmiştir. Sermayesini 

 

 

 

2003 yılı içinde 2 milyon TL’ye yükseltmiş olan Şirketteki Doğusan AŞ’nin %40 
oranındaki sermaye payı korunmuştur. Doğu Halk Holding’e ait mermer fabrikası, 
2004 yılından bu yana kiraya verilmiştir.  

 
I-Kalkınma planı ve yıllık programlar. 
 Doğusan A.Ş.’nin 2016 yılında proje kapsamında yürüttüğü bir yatırımı 

bulunmamaktadır. 
Dönem sonu itibariyle düzenlenen finansal tablolarda “Yapılmakta olan 

yatırımlar” hesabının bakiyesi 14.864.655 TL olarak görülmektedir. Bu tutar 
09.12.1998 yılında Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hesaplarına 
kaydedilen ve 2005 yılı içerisinde gerçekleşen birleşme sonucu, birleşme yolu ile 
Doğusan A.Ş. tarafından devralınan varlıklara aittir.  

Konu, bilanço bölümünde maddi duran varlıklar hesap açıklamasında yer 
almıştır. 
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V. BİLANÇO 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ halka açık bir şirket olup;  Maliye 
Bakanlığınca yayınlanmış bulunan 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği; Sermaye Piyasası Kurulunca 13.06.2013 tarih 28676 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile 1 
Ocak 2008 tarihinden itibaren Avrupa Birliği tarafından kabul edilen, Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre finansal tablolarını hazırlamaktadır. 
Ayrıca Tebliğ ile benimsenen standartlara aykırı olmayan Türkiye Muhasebe 
Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları da (TFRS) 
uygulanmaktadır.  

Yapılan incelemede; muhasebe işlemlerinin bilgisayar destekli olarak 
yürütüldüğü, tutulması zorunlu olan defterlerin noter tarafından tasdik edildiği, 
muhasebe kayıtlarının Maliye Bakanlığınca yayınlanmış bulunan 1 sıra nolu 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve 
hesap planına göre tutulduğu, yılsonu sayımlarının V.U.K. hükümlerine göre yapıldığı 
ve yılsonu mizanının bu kayıtlara dayalı olarak çıkarıldığı tespit edilmiştir. 

Öte yandan halka açık bir şirket olarak kurulmuş olan ve Sermaye Piyasası 
Kanununa tabi olan Şirket, 29.1.1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmış olan Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve 
Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:1) hükümlerine göre mali tablolar çıkarmakta 
ve yine 12.06.2006 tarih-26196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sermaye 
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22) 
hükümlerine göre bu mali tabloları bağımsız denetimden geçirmektedir.  

Son olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı  Kamu  
Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’ nın verdiği yetkiye istinaden, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketleri de kapsayacak 
şekilde bir düzenleme yapmış ve 20.05.2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazetede 
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberini yayımlamıştır. 

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre bir bağımsız denetim şirketi ile 
imzalanmış olan sözleşme gereği, 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin Bağımsız 
Denetim Raporu düzenlenmiştir. 

Şirket’in 18.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 
Bağımsız Denetçi Raporu ekinde sunulmuş olan 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosu 
tasvip, Yönetim Kurulu da ibra edilmiştir. 
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Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’ nın verdiği yetkiye istinaden, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketleri de kapsayacak 
şekilde bir düzenleme yapmış ve 20.05.2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazetede 
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberini yayımlamıştır. 

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre bir bağımsız denetim şirketi ile 
imzalanmış olan sözleşme gereği, 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ilişkin Bağımsız 
Denetim Raporu düzenlenmiştir. 

Şirket’in 18.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 
Bağımsız Denetçi Raporu ekinde sunulmuş olan 2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosu 
tasvip, Yönetim Kurulu da ibra edilmiştir. 

 

 

 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış ve bağımsız 
denetçi olumlu görüşü alınmış olan 2016 yılı bilançosu ve gelir tablosu da ayrıca rapor 
ekleri arasına alınmıştır.  

Şirketin aktif ve pasif hesapları aşağıda incelenmiştir. 
Aktif: 
Şirketin aktif değerlerine ilişkin tablo aşağıdadır. 

Tablo 17: Aktif tablosu 

Aktif  
2015 2016 Fark 

TL % TL % TL 
I- Dönen varlıklar              
    A-Hazır değerler 66.167 0,3 17.366 0,1 (48.801) 
    B-Menkul kıymetler           
    C-Ticari alacaklar 933.006 4,0 1.121.654 4,7 188.648 
    D-Diğer alacaklar  23.458 0,1 7.969  (15.489) 
    E-Stoklar 1.340.719 5,7 1.463.920 6,2 123.201 
    F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyet.           
    G-Gelecek aylara ait gider. ve gelir tahak. 9.969   9.971   2 
    H-Diğer dönen varlıklar  1.214   6.354   5.140 

Toplam (I) 2.374.533 10,1 2.627.234 11 252.701 
II-Duran varlıklar           
   A-Ticari alacaklar 3.664   3.664     
   B-Diğer alacaklar           
   C-Mali duran varlıklar 4.120.509 17,5 4.120.509 17,4   
   D-Maddi duran varlıklar 17.051.314 72,4 16.971.181 71,6 (80.133) 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar           
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar            
   G-Gelecek yıllara ait giderl.ve gelir tahak..           
   H-Diğer duran varlıklar           

Toplam II 21.175.487 89,9 21.095.354 89 (80.133) 
Genel toplam (I+II) 23.550.020 100 23.722.588 100 172.568 

Nazım hesaplar 598.793   691.216   92.423 

Yılsonu itibariyle 23.722.588 TL olan Şirket varlıklarının ayrıntısı aşağıda 
açıklanmış, kullanılmayan hesaplar için ayrıca başlık açılmamıştır. 

I - Dönen varlıklar: 
Şirket varlıklarının %11’ini oluşturan dönen varlıklar, yıl sonu itibariyle 

2.627.234 TL olup ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
A – Hazır değerler: 
Yılsonu kalıntısı 17.366 TL olan hazır değerlerin 9.865 TL’si kasadaki, 7.501 

TL’si bankalardaki nakit değerlere aittir.  
Bankalar hesabının ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 18: Bankalar tablosu 

Bankalar 2015 2016 Fark 
TL TL TL 

1-Yurtiçi bankalar       
  a) Kamu bankaları       
     Halk Bankası       
     Ziraat Bankası 5 - (5) 
     Vakıflar Bankası 10 - (10) 

Toplam (a) 15 - (15) 
  b) Özel bankalar       
      Akbank 42 - (42) 
      İş bankası 308 308 -  
     Şekerbank 45.994 87 (45.907) 
     Garanti bankası 496 7.106 6.610 

Toplam (b) 46.840 7.501 (39.339) 
Toplam (1) 46.855 7.501 (39.354) 

2-Yurtdışı bankalar -    -  
Toplam (2) -   -  

Genel toplam 46.855 7.501 (39.354) 

Yılsonu itibariyle bankalardaki nakit 7.501 TL olup, bu tutarın tamamı özel 
bankalarda bulunmaktadır. Banka hesapları bayilerden gelen taleplere göre 
açılmaktadır.  

C – Ticari alacaklar:  
Yılsonu itibariyle 1.121.654 TL olan kısa vadeli ticari alacaklar geçen yıl 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 19: Ticari alacaklar tablosu 

Ticari alacaklar 2015 2016 Fark 
TL TL TL 

Ca) Alıcılar 312.069 380.891 68.822 
Cb)Alacak senetleri 625.989 762.288 136.299 
Ce)Şüpheli ticari alacaklar 308.595 313.205 4.610 

Toplam 1.246.653 1.456.385 209.732 
Cf)Alacak senetleri reeskontu (-) 5.052 21.526 16.474 
Cg)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı(-) 308.595 313.205 4.610 

Ticari alacaklar net toplamı 933.006 1.121.654 188.648 

  Geçen yıla göre %20,2 oranında artış gösteren kısa vadeli ticari alacakların 
ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
  Ca) Alıcılar: 

Yılsonu itibariyle 380.891 TL olan alacakların tamamı, Şirketin sattığı 
mamullerden kaynaklanan alacaklardır. 
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Cb) Alacak senetleri: 
Yılsonu itibariyle 762.288 TL olan hesap kalıntısı, mamul satışı sonucu 

borçlulardan alınana vadeli çeklere aittir. 
Ce ) Şüpheli ticari alacaklar: 

313.205 TL tutarındaki şüpheli ticari alacaklar, Şirketin ticari faaliyette 
bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerden olan ve vadesinde tahsil edilemeyen alacaklara 
aittir.  

Cf) Alacak senetleri reeskontu: 
Mevcut vadeli çekler için 21.526 TL tutarında reeskont ayrılmıştır.  
Cg) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: 
Şüpheli ticari alacakların tümüne karşılık ayrılmış olup, yılsonu itibarıyla 

313.205 TL tutarında şüpheli alacak karşılığı mevcuttur. 
D – Diğer alacaklar: 
Yılsonu itibariyle 7.969 TL olan diğer alacakların 2.569 TL’si personele, 5.400 

TL’si Şirket avukatlarına aittir. İş avansı mahiyetindeki alacaklar, müteakip dönem 
tahsil edilmiştir.  

E – Stoklar:  
Aktif değerlerin %6,2’sini oluşturan stokların ayrıntısı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
 Tablo 20: Stoklar tablosu 

Stoklar 
2015 2016 Fark 
TL TL TL 

İlk madde ve malzeme 379.094 528.349 149.255 
Yarı mamuller ve üretim 94.969 86.323 (8.646) 
Mamuller 753.785 685.678 (68.107) 
Ticari mallar 37.250 42.891 5.641 
Diğer stoklar 50.330 50.858 528 
Verilen sipariş avansları 25.291 69.821 44.530 

Genel toplam 1.340.719 1.463.920 123.201 

Yılsonu kalıntısı 1.463.920 TL olan stokların; %46,8’i oranında 685.678 TL’si  
mamul stoklara, %36,1’i oranında 528.349 TL’si ilk madde ve malzeme stoklarına, 
%5,9’u oranında 86.323 TL’si yarı mamul stoklara, %2,9’u oranında 42.891 TL’si 
ticari mallara, %3,5’i oranında 50.858 TL’si arızalı ürünler kapsamında diğer stoklara, 
%4,8’i oranında 69.821 TL’si verilen sipariş avanslarına aittir. 

G - Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları:  
Yılsonu kalıntısı 9.971 TL’nin tamamı gelecek aylara ait giderler hesabında 

kayıtlı olup, söz konusu tutarın 7.730 TL’si giyecek yardımı giderlerine, 1.185 TL’si 
sigorta giderlerine ve 1.056 TL’si de yıllık gazete ve dergi abone giderlerine aittir. 
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II – Duran varlıklar: 
Şirket varlıklarının %89’unu oluşturan duran varlıklar, yılsonu itibariyle 

21.095.354 TL olup, ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
A – Ticari alacaklar: 
Yılsonu kalıntısı 3.664 TL olan hesabın tamamı muhtelif kuruluşlara verilen 

depozito ve teminatlar toplamına ait olup söz konusu tutarın 3.600 TL’si elektrik 
dağıtım şirketine verilen depozito ve teminatlardır.   

C – Mali duran varlıklar: 
Hesapta görülen 4.120.509 TL’nin tamamı Şirketin, iştiraki olan Doğu Halk 

Holding AŞ’ye taahhüt edip ödediği 801.662 TL sermaye payı ile buna ilişkin 
3.318.847 TL enflasyon düzeltme farkına aittir. 

D – Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıkları toplamı, aktif toplamının %71,6’sını oluşturmakta olup, 

2016 yılında maddi duran varlıklar hesap grubu içerisinde sadece demirbaş hesabına 
2.462 TL alım suretiyle giriş olmuştur.  

Bunun dışında maddi duran varlıklar hesap grubunda, ayrılan amortisman 
dışında herhangi bir hareket olmamıştır.     

Dönem sonu itibariyle düzenlenen finansal tablolarda “Yapılmakta olan 
yatırımlar” hesabının bakiyesi 14.864.655 TL olarak görülmektedir. Bu tutar 
09.12.1998 yılında Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hesaplarına 
kaydedilen ve 2005 yılı içerisinde gerçekleşen birleşme sonucu, birleşme yolu ile 
Doğusan AŞ tarafından devralınan varlıklara aittir.  

Mizanda yer alan hesap ayrıntısında, söz konusu tutar, alım tutarı, enflasyon 
düzeltme farkı, taşıma ve sigorta gideri, ithalat ve gümrükleme gideri ile finansman 
giderleri hesap kalemlerinden oluşmuştur.  

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında yer alan 14.864.655 TL’nin %78,5’i 
oranında, 11.674.855 TL’si finansman gideri ve buna ilişkin enflasyon düzeltme farkı 
olarak yer almıştır.  

Söz konusu varlıklardan bir kısmı Şirket tarafından kullanılmış olup, mevcut 
üretim sisteminde kullanılan parçalar hakkında bilgi aşağıdadır. 
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 Tablo 21: Parça listesi tablosu 

PARÇA LİSTESİ 

No Malzeme Adı Ait olduğu 
Ünite 

Kullanılan 
miktar 

  
Birim 

Fiyat 
(TL)  

1 Geniş Açılı Mahya Kalıbı Mahya Üretim  200 Adet 10.200 
2 Ek Çatı  Makinesi 3 lü Mahya Kalıbı Ek Çatı Üretm  25 Adet 1.250 
3 Ek Çatı  Makinesi 4 lü Mahya kalıbı  Mahya Üretim  6 Adet 300 
4 Ek Çatı  Makinesi Uç Mahya Kalıbı Mahya Üretim  30 Adet 1.500 
5 Mazot Tankı Filtresi Kalıp Yağlama  4 Adet 240 
6 Mazot Pompası Kalıp Yağlama  2 Adet 600 
7 Şablama Fırçası Şab Uygulama  1 Adet 125 
8 Çelik Kızak Kiremit Üretim  16 Adet 720 
9 Liner Yatak Milleri (D-50) Kiremit Üretim  2 Adet 150 

10 Kiremit Tutucu Pabuç( Üçlü Krıpır) Paketleme 
Ünitesi 

1 Adet 250 

11 Üfleyici Fan Kiremit Üretim  2 Adet 120 
12 Liner Yatak (GB50) Kiremit Üretim  4 Adet 200 
13 Kuru Kiremit Boşaltma Izgaraları  Raflama 

Unitesi 
6 Adet 30 

14 Kuru Kiremit 20’lik Polikort Kıızağı Raflama 
Unitesi 

2 Adet 20 

15 Fren Balataları (Elavatör Ünitesi) Raflama 
Unitesi 

2 Adet 180 

16 Polikortlar  Kiremit Üretim  30 Mt 800 
17 8’li taşıyıcı lamalar Paketleme  4 Adet 100 
18 Zincir Kanalı(paletleme ünitesi) Paketleme  2 Adet 150 
19 Motor Balatası(komple) Paketleme  6 Adet 540 
20 8’li taşıyıcı lamalar Paketleme  4 Adet 100 
21 Strep Pistonu(strep 1-2) Paketleme  2 Adet 150 
22 Çelik Kızak(Mahya makinesi Altı) Mahya Üretim  1 Adet 50 
23 Hava Hazırlayıcılar Genel 3 Adet 75 
24 Polikort Makaraları Genel 5 Adet 100 

  Toplam        17.950 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında yer alan, ancak yukarıda ayrıntısı verilen 
ve toplamı 17.950 TL olarak görülen varlıklar, (hesabın maliyetini oluşturan ancak 
ayrıştırılmadığı için tutara ilave edilmeyen finansman gideri vb. diğer giderler hariç) 
mevcut tesislerde kullanılmış, ancak kullanılan varlıklar, ilgili hesap gurubuna 
aktarılmamış, yapılmakta olan yatırımlar hesabında bırakılmıştır.  

Bunun yanı sıra genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre, “Yapılmakta 
Olan Yatırımlar” hesabının, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran 
varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel 
giderlerle ilgili harcamaların yapıldığı ve yatırımların izlendiği hesap olduğu da 
dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, 
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Yapılmakta olan yatırımlar hesabında kayıtlı olan, ancak bir kısmı işletmede 
kullanılmış olan varlıkların maliyet tutarlarının ilgili hesaba aktarılması, ayrıca 
Doğuser AŞ’den devralınan, ancak yapılmakta olan yatırımlar hesabında bekletilen ve 
halen kullanımda olmayan demonte durumdaki varlıkların kullanılabilirliğinin 
tespitinin yapılarak hakkında karar verilmesi önerilir.  

Maddi duran varlıkların edinme değerine göre amorti edilme oranları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 22: Maddi duran varlıklar tablosu 

  
Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlık 
edinme değeri 

TL 

Birikmiş amortismanlar Net  
değer     

TL 
  

TL 
Edinme 

değerine göre % 
Arazi ve arsalar 32.540     32.540 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 441.767 436.360 98,8 4.831 
Binalar 3.680.227 1.662.256 44,5 2.017.971 
Tesis, makine ve cihazlar 22.171.528 22.135.352 99,8 36.176 
Taşıtlar 791.416 791.415 100,0 1 
Demirbaşlar 589.004 571.535 97,0 17.469 
Diğer maddi duran varlıklar 30.995 30.995 100,0  - 

Ara toplam (Brüt) 27.737.477 25.628.489 92,1 2.108.988 
Yapılmakta olan yatırımlar 

14.864.655 - - 14.864.655 
(Yatırım avansları dahil) 

Toplam 2016 42.602.132 25.628.489 60,0 16.973.643 
Toplam 2015 42.597.208 25.545.894 60,0 17.051.314 

Fark 4.924 82.595   (77.671) 

  Şirketin edinme değerlerine göre maddi duran varlıklarının (yapılmakta olan 
yatırımlar hesabında yer alan varlıkları hariç) %92,1’i oranında 25.628.489 TL’si 
amorti edilmiştir. 

E – Maddi olmayan duran varlıklar: 
Dönem sonunda maddi olmayan duran varlıkların brüt değeri 86.273 TL olup 

tamamı amorti edilmiş durumdadır. Muhasebe kayıtlarında iz bedelle izlenmektedir. 
Maddi olmayan duran varlıklar; bilgisayar programları ve enflasyon düzeltme 

farklarından oluşmaktadır. 
Pasif: 
Şirket bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki yıl değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 

46 Sayıştay   
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TL 
Edinme 

değerine göre % 
Arazi ve arsalar 32.540     32.540 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 441.767 436.360 98,8 4.831 
Binalar 3.680.227 1.662.256 44,5 2.017.971 
Tesis, makine ve cihazlar 22.171.528 22.135.352 99,8 36.176 
Taşıtlar 791.416 791.415 100,0 1 
Demirbaşlar 589.004 571.535 97,0 17.469 
Diğer maddi duran varlıklar 30.995 30.995 100,0  - 

Ara toplam (Brüt) 27.737.477 25.628.489 92,1 2.108.988 
Yapılmakta olan yatırımlar 

14.864.655 - - 14.864.655 
(Yatırım avansları dahil) 

Toplam 2016 42.602.132 25.628.489 60,0 16.973.643 
Toplam 2015 42.597.208 25.545.894 60,0 17.051.314 

Fark 4.924 82.595   (77.671) 

  Şirketin edinme değerlerine göre maddi duran varlıklarının (yapılmakta olan 
yatırımlar hesabında yer alan varlıkları hariç) %92,1’i oranında 25.628.489 TL’si 
amorti edilmiştir. 

E – Maddi olmayan duran varlıklar: 
Dönem sonunda maddi olmayan duran varlıkların brüt değeri 86.273 TL olup 

tamamı amorti edilmiş durumdadır. Muhasebe kayıtlarında iz bedelle izlenmektedir. 
Maddi olmayan duran varlıklar; bilgisayar programları ve enflasyon düzeltme 

farklarından oluşmaktadır. 
Pasif: 
Şirket bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki yıl değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Tablo 23: Pasif tablosu 

Pasif 2015 2016 Fark 
TL % TL  %  TL  

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar           
  A-Mali borçlar -         
  B-Ticari borçlar 383.612 1,6 170.153 0,7 (213.459) 
  C-Diğer borçlar 3.170.641 13,5 4.882.943 20,6 1.712.302 
  D-Alınan avanslar 46.867 0,2 64.217 0,3 17.350 
  E-Yıllara yayg. inş. ve onarım haked.           
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükm. 782.287 3,3 642.294 2,7 (139.993) 
  G-Borç ve gider karşılıkları           
  H-Gelecek ayl. ait gelirl. ve gider  tahk. 14.100 0,1 13.992  (108) 
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (I) 4.397.507 18,7 5.773.599 24,3 1.376.092 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar           
   A-Mali borçlar           
   B-Ticari borçlar           
   C-Diğer borçlar           
   D-Alınan avanslar           
   E-Borç ve gider karşılıkları 1.056.060 4,5 1.167.221 4,9 111.161 
   F-Gelecek yıll. ait gelirl.ve gid. tahk.           
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 1.056.060 4,5 1.167.221 4,9 111.161 
    Toplam (I+II) 5.453.567 23,2 6.940.820 29,2 1.487.253 

III-Öz kaynaklar           
    A-Ödenmiş sermaye 20.000.000 84,9 20.000.000 84,3          -Sermaye düzeltmesi olumlu farkl. 3.383.604 14,3 3.383.604 14,3     B-Sermaye yedekleri 1.737.418 7,3 1.737.418 7,3     C-Kâr yedekleri 6.735.128 28,6 6.735.128 28,4     D-Geçmiş yıllar kârları             E-Geçmiş yıllar zararlar (-) 12.358.181 52,4 13.759.697 58,0 1.401.516 
   F-Dönem zararı(-) 1.401.516 5,9 1.314.685 5,5 (86.831) 

Toplam (III) 18.096.453 76,8 16.781.768 70,8 (1.314.685) 
                   Genel toplam (I+II+III) 23.550.020 100,0 23.722.588 100,0 172.568 

Nazım hesaplar 598.793   691.216   92.423 

Geçen yıla göre yabancı kaynaklarda artış olmasına rağmen dönem 
zararı nedeniyle özkaynaklardaki azalış, Şirket kaynaklarında azalma etkisi 
yaratmıştır. 

Yılsonu itibariyle 23.722.588 TL olan Şirket kaynakları, aşağıda incelenmiş, 
kalıntı vermeyen hesaplar için ayrıca başlık açılmamıştır.  

,I – Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Şirketin kısa vadeli yabancı kaynakları önceki yıla göre %31,3 oranında artarak, 

5.773.599 TL’ye yükselmiştir. 
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Kısa vadeli yabancı kaynaklarda meydana gelen artışın nedeni, borçların 
kaynak yetersizliği nedeniyle süresinde ödenememesidir. 

B-Ticari borçlar:  
Hesabın yılsonu kalıntısı olan 170.153 TL, çeşitli mal ve hizmet alımları 

karşılığı doğan ticari borçlara aittir. 
C- Diğer borçlar:  
4.882.943 TL’nin; 20.718 TL’si personele borçlara, 484 TL’si ortaklara kâr 

payından borca, 4.857.469 TL’si Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, 4.272 TL’si de 
avukata olan borca aittir.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Şirkete yazdığı 13.01.2017 tarih, 228 sayılı 
2016 yılı mutabakat yazısında, 171.314 TL’si faiz olmak üzere 4.686.155 TL Şirket 
borcu olduğu belirtilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca söz konusu borca %9 
oranında faiz uygulanmıştır. 

Ancak Şirketin satış gelirleri, söz konusu borcu ödeyebilecek seviyede 
bulunmamaktadır. Bu kapsamda herhangi bir borç ödeme planı da bulunmamaktadır. 

Şirketin özelleştirme kapsamında olması nedeniyle Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına olan borcun, sermaye artırımı yoluyla ödenmemesi, satış gelirleri ile bu 
borcun karşılanmasına çalışılması uygun olacaktır. 

D – Alınan avanslar: 
Alınan avanslar tutarı olan 64.217 TL gerçek ve tüzel kişilere satılan mamuller 

nedeniyle peşin alınan sipariş avanslarına aittir. 
F – Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesabı yılsonu kalıntısı 642.294 TL’dir. 
Bu tutarın; 342.306 TL’si ödenecek vergilere, 290.029 TL’si ödenecek sosyal 

güvenlik kesintilerine, 9.959 TL’si ödenecek sendika aidatlarına aittir. 
Söz konusu tutarların içerisinde ödenecek vergilerden 318.924 TL’si,  ödenecek 

sosyal güvenlik kesintilerinden 256.249 TL’si, “vadesi geçmiş ertelenmiş veya 
taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler” hesabında bulunmaktadır. 

Vadesi geçmiş kamu borçları, Şirket’in nakit sıkıntısı nedeniyle 
ödenememektedir.  

Şirket tarafından, çeşitli tarihlerde ilgili vergi dairesine ve SGK’ya mal 
bildiriminde bulunularak, mamullerin bayilere vadeli satıldığı, bu satışlar karşılığı 
yapılacak tahsilatla borcun ödenebileceği ifade edilmiştir. 

21.04.2016 tarih, 2016/10 sayılı Yönetim Kurulu kararında, icralık hale gelmiş 
vergi ve SGK prim borçları ve faizlerinin ödenmesi, personel maaşları ile üretim 
giderlerinin ve piyasaya birikmiş borçların karşılanması için 2016 yılı Nisan ve Mayıs 
aylarında toplam 1.000.000 TL’ye acilen ihtiyaç duyulduğu, bu ihtiyacın 
karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, bankalar nezdindeki 
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girişimlerden olumsuz sonuç alındığı, bu sebeple acil ödemelerin yapılabilmesi için 
daha düşük faiz oranı uygulayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan faizli borç talep 
edilmesinin uygun olacağı, belirtilerek bu çerçevede; 2016 yılı Nisan ve Mayıs aylarını 
kapsayan 1.000.000 TL acil nakit ihtiyacının karşılanmasını teminen Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığından faizli borç talebinde bulunulmasının uygun olacağı 
değerlendirilerek gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe tekemmül ettirilmesi uygun 
görülmüştür. 

Konu, Şirket tarafından 22.04.2016 tarih, 2016/052 sayılı yazı ile Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına iletilmiştir. Bu kapsamda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
1.000.000 TL, Şirket hesaplarına aktarılmıştır.  

Şirketin mali sıkıntısı, sermaye artırımı ile ya da borç alınarak sağlanacak nakit 
girişi ile kısa vadede giderilebilecek olsa dahi, kalıcı bir çözüm olamayacağı, bu 
nedenle faaliyet gelirlerinin ve kârlılığının artırılması gerekliliği göz ardı 
edilmemelidir. 

H – Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 

Hesap kalıntısı olan 13.992 TL, gider tahakkukları hesabına ait olup giyim 
yardımına aittir. Söz konusu tutar, Toplu İş Sözleşmesi gereği verilmesi gereken 
kıyafetlerin, gider tahakkukunun yapılması ile ilgilidir. 

II – Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar, hesap grubunda yer alan 1.167.221 TL’nin 

tamamı “borç ve gider karşılıkları” hesabında kayıtlı olup, söz konusu tutarın tamamı 
kıdem tazminatları karşılıklarına aittir. 

III – Öz kaynaklar: 
Şirketin öz kaynakları toplamı, bir önceki döneme göre %7,3 oranında 

azalmıştır. Öz kaynakların, toplam kaynaklar içindeki payı %70,8’dir.  
Öz kaynakların ayrıntısı aşağıda hesap grupları itibariyle incelenmiş ve gerekli 

açıklamalar yapılmıştır. 
A – Ödenmiş sermaye: 
Şirketin ödenmiş sermayesi 20 milyon TL’dir. 
Ayrıca, kayıtlarda görülen sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkları 

3.383.604 TL’dir. 
Şirketin 20 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı 30 milyon TL’ye çıkartılmış 

ve 24.12.2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Şirket tarafından yazılan 18.02.2016 tarih, 

2016/023 sayılı yazıda, üretim ve satış faaliyetlerinin rantabl yürütülebilmesini 
sağlamak üzere işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, borçların ödenerek finansal 
giderlerden kurtulması, üretim maliyetini düşürecek yatırımların yapılarak gerekli 
makine ve teçhizatın alınması, üretim kapasitesinin artırılması ve Şirketin kârlılık ve 
verimlilik esasları doğrultusunda faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 6 milyon TL 
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sermaye artırımı ve bu suretle ödenmiş sermayenin 26 milyon TL’ye yükseltilmesi 
hususunda görüş istenmiştir.  

Denetim tarihi itibariyle (Mayıs 2017) Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 
henüz bir cevap verilmemiştir.  

B – Sermaye yedekleri: 
1-Hisse senetleri ihraç primleri: 
Son olarak 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen sermaye artırımı sonucunda, 

23.550,81 TL hisse senedi ihraç primi oluşmuş ve 1.737.418 TL’ye ulaşan hesabın 
bakiyesi cari yılda da değişmemiştir.   

C – Kâr yedekleri:  
Hesabın dönem sonu kalıntısı 6.735.128 TL’dir. Söz konusu tutarın; 808 TL’si 

yasal yedeklerden ve 6.734.320 TL’si birleşme yedeklerinden oluşmaktadır. 
Birleşme yedeklerinin tamamı, 2005 yılı içerisindeki Şirket ile ortaklık devir 

alma yolu ile birleşen DOĞUSER Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ’den intikal 
eden ve DOĞUSER Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin geçmiş yıllar kârlarına 
ait yedeklerden oluşmaktadır. 

D – Geçmiş yıllar kârları: 
Şirketin; geçmiş yıllardan devreden kârı bulunmamaktadır. 
E - Geçmiş yıllar zararları (-): 
Şirketin 2016 yılı hesap dönemi sonu itibariyle geçmiş yıllardan gelen birikmiş 

zararları toplamı 13.759.697 TL’dir. Geçmiş yıl zararları 2004 yılı ve sonrasına ait 
dönem zararlarına ait olup, Şirket yıllar itibariyle kâr elde edememiştir. 

F – Dönem zararı: 
Şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde 1.314.685 TL zarar etmiştir. 
- Nazım hesaplar: 

Şirketin 691.216 TL olarak kayda aldığı nazım hesaplarının, 20.978 TL’si 
verilen teminat mektuplarını, 500.500 TL’si alınan teminat mektuplarını, 169.738 
TL’si kanunen kabul edilmeyen giderleri ifade etmektedir. 
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VI. GELİR TABLOSU 
 

Doğusan A.Ş.’nin 2016 yılı net satışları önceki döneme göre %55,6 oranında 
artarak 3.119.391 TL’ye yükselmiştir. Buna karşılık satışların maliyeti ile faaliyet 
giderleri toplamı 2.699.225 TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 420.166 TL faaliyet 
zararı doğmuştur. 

Faaliyet dışı gelir ve kârlar toplamı 50.431 TL, faaliyet dışı gider ve zararlar 
588.289 TL, finansman giderleri 356.661 TL olarak gerçekleşmiş olup, dönem 
1.314.685 TL zararla sonuçlanmıştır. 

Şirketin 2016 yılı gelir ve gider durumu geçen yılla birlikte aşağıdaki 
tablodadır. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

51Sayıştay   



 

 

 

 
Tablo 24: Gelir ve gider tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
A-Brüt satışlar   2.006.223   3.123.130 1.116.907 
1-Yurt içi satışlar 2.006.223   3.123.130   645.248 
2-Yurt dışı satışlar           
3-Diğer gelirler           
B-Satış indirimleri (-)   1.280   3.738 2.458 
1-Satıştan iadeler (-) 471   

 
  (471) 

2-Satış iskontoları (-) 496   2.071   1.575 
3-Diğer indirimler (-) 313   1.667   1.354 
C-Net satışlar   2.004.943   3.119.391  1.114.448 
D-Satışların maliyeti (-)   1.306.923   2.281.077 974.154 
1-Satılan mamuller maliyeti (-) 1.292.268   2.196.760   904.492 
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 14.655   84.317   69.662 
3-Satılan hizmet maliyeti (-)           
4-Diğer satışların maliyeti (-)           
Brüt satış kârı veya zararı   698.020   838.314 140.294 
E-Faaliyet giderleri (-)   994.605   1.258.480 263.875 
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)           
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 36.647   71.959   35.312 
3-Genel yönetim giderleri (-) 957.958   1.186.521   228.563 
Faaliyet kârı veya zararı   (296.585)   (420.166) 123.581 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   42.899   50.431 7.532 
1-İştiraklerden temettü gelirleri           
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           
3-Faiz gelirleri 4.138   172   (3.966) 
4-Komisyon gelirleri           
5-Konusu kalmayan karşılıklar      3.278   3.278 
6-Menkul kıymet satış kârları           
7-Kambiyo kârları          
8-Reeskont faiz gelirleri 19.193   30.456   11.263 
9-Enflasyon düzeltmesi kârları           
10-Diğer olağan gelir ve kârlar 19.568   16.525   (3.043) 
G-Diğer faaliyetl. olağan gid.ve zararlar (-)   42.253   55.084 12.831 
1-Komisyon giderleri (-)           
2-Karşılık giderleri (-)      6.366    6.366 
3-Menkul kıymet satış zararları (-)           
4-Kambiyo zararları (-) 1   

 
  (1) 

5-Reeskont faiz giderleri  19.550   46.930   27.380 
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)           
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)  22.702   1.788   (20.914) 
H-Finansman giderleri (-)   284.751   356.661 71.910 
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 284.751   356.661   71.910 
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           
Olağan kâr veya zarar   580.690   781.481 200.791 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   683    (683) 
1-Önceki dönem gelir ve kârları 623     (623) 
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 60     (60) 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   821.509   533.204 (288.305) 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 821.509   533.204   (288.305) 
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)           
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)           
Dönem zararı (-)   1.401.516   1.314.685 (86.831) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal            
  yükümlülük karşılıkları (-)           
Dönem zararı (-)   1.401.516   1.314.685 (86.831) 
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Tablo 24: Gelir ve gider tablosu 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
A-Brüt satışlar   2.006.223   3.123.130 1.116.907 
1-Yurt içi satışlar 2.006.223   3.123.130   645.248 
2-Yurt dışı satışlar           
3-Diğer gelirler           
B-Satış indirimleri (-)   1.280   3.738 2.458 
1-Satıştan iadeler (-) 471   

 
  (471) 

2-Satış iskontoları (-) 496   2.071   1.575 
3-Diğer indirimler (-) 313   1.667   1.354 
C-Net satışlar   2.004.943   3.119.391  1.114.448 
D-Satışların maliyeti (-)   1.306.923   2.281.077 974.154 
1-Satılan mamuller maliyeti (-) 1.292.268   2.196.760   904.492 
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 14.655   84.317   69.662 
3-Satılan hizmet maliyeti (-)           
4-Diğer satışların maliyeti (-)           
Brüt satış kârı veya zararı   698.020   838.314 140.294 
E-Faaliyet giderleri (-)   994.605   1.258.480 263.875 
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)           
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 36.647   71.959   35.312 
3-Genel yönetim giderleri (-) 957.958   1.186.521   228.563 
Faaliyet kârı veya zararı   (296.585)   (420.166) 123.581 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   42.899   50.431 7.532 
1-İştiraklerden temettü gelirleri           
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           
3-Faiz gelirleri 4.138   172   (3.966) 
4-Komisyon gelirleri           
5-Konusu kalmayan karşılıklar      3.278   3.278 
6-Menkul kıymet satış kârları           
7-Kambiyo kârları          
8-Reeskont faiz gelirleri 19.193   30.456   11.263 
9-Enflasyon düzeltmesi kârları           
10-Diğer olağan gelir ve kârlar 19.568   16.525   (3.043) 
G-Diğer faaliyetl. olağan gid.ve zararlar (-)   42.253   55.084 12.831 
1-Komisyon giderleri (-)           
2-Karşılık giderleri (-)      6.366    6.366 
3-Menkul kıymet satış zararları (-)           
4-Kambiyo zararları (-) 1   

 
  (1) 

5-Reeskont faiz giderleri  19.550   46.930   27.380 
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)           
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)  22.702   1.788   (20.914) 
H-Finansman giderleri (-)   284.751   356.661 71.910 
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 284.751   356.661   71.910 
2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           
Olağan kâr veya zarar   580.690   781.481 200.791 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   683    (683) 
1-Önceki dönem gelir ve kârları 623     (623) 
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 60     (60) 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   821.509   533.204 (288.305) 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 821.509   533.204   (288.305) 
2-Önceki dönem gider ve zararları (-)           
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-)           
Dönem zararı (-)   1.401.516   1.314.685 (86.831) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal            
  yükümlülük karşılıkları (-)           
Dönem zararı (-)   1.401.516   1.314.685 (86.831) 

 

 

 

 
A-Brüt satışlar: 

Önceki yıla göre % 55,7 oranında artarak 3.123.130 TL’ye yükselen brüt satış 
hasılatının tamamı yurt içi satışlarından sağlanmıştır. 

B-Satış indirimleri (-):  
Şirketin faaliyet dönemi içinde 3.738 TL tutarında satış indirimi olmuştur. 
Söz konusu satış indirimlerinin 2.071 TL’si satış iskontolarına, 1.667 TL’si 

fiyat farkından kaynaklı indirimlere aittir. 
C-Net satışlar: 
Brüt satış hasılatından, satış indirimlerinin düşülmesinden sonra kalan tutar net 

satış hasılatı olup, 3.119.391 TL olarak gerçekleşmiştir.  
D-Satışların maliyeti (-) : 
Satışların üretim maliyeti tutarı 2.281.077 TL’dir.  
Net satışlardaki %55,6 oranındaki artışa karşılık satışların maliyetinde %74,5 

oranında artış olmuştur.  
- Brüt satış kârı: 
2016 yılı faaliyet döneminde brüt satış kârı önceki yıla göre %20,1 oranında 

artarak 838.314 TL olarak gerçekleşmiştir 
E - Faaliyet giderleri (-) : 
1.258.480 TL olan faaliyet giderlerinin 1.186.521 TL’si genel yönetim 

giderlerine, 71.959 TL’si pazarlama, satış, dağıtım giderlerine aittir.  
Faaliyet giderlerinin %94,3’ünü oluşturan genel yönetim giderlerinin ayrıntısı 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 Tablo 25: Genel yönetim giderleri tablosu 

Genel yönetim giderleri 
2015 yılı 2016 yılı 

TL TL 
Malzeme giderleri 59.227 48.530 
Personel ücret ve giderleri 568.970 674.164 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 232.896 235.894 
Çeşitli giderler  88.216 217.035 
Vergi, resim ve harçlar  3.339 6.768 
Amortisman ve tükenme payları 5.310 4.130 

Toplam 957.958 1.186.521 

-Faaliyet Zararı: 
838.314 TL tutarındaki brüt satış kârından 1.258.480 TL olan faaliyet 

giderlerinin düşülmesi sonucu 420.166 TL faaliyet zararı meydana gelmiştir. 
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F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

Şirketin, üretimle ilgili olmayan, diğer faaliyetlerinden kaynaklanan 2016 yılı 
olağan gelir ve kârları önceki döneme göre %17,6 oranında artarak 50.431 TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

50.431 TL olan diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların;  
     172 TL’si faiz gelirlerine, 
  3.278 TL’si konusu kalmayan karşılıklara    
 30.456 TL’si reeskont faiz gelirlerine,  
16.525 TL’si 5084 sayılı Kanun kapsamında faydalanılan ücret ödemeleri 

üzerinden sağlanan teşvik tutarına aittir. 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar toplamı 55.084 TL’dir. 
Söz konusu tutarın; 46.930 TL’si reeskont faiz giderlerine, 6.366 TL’si karşılık 

giderlerine, 1.788 TL’si kiremit zayiatlarına aittir. 
H - Finansman giderleri (-) 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan borç için ödenen faiz tutarı olan 

356.661 TL, finansman gideri olarak kayıtlara alınmıştır. 
Olağan zarar: 
2016 yılında, 420.166 TL faaliyet zararı, 55.084 TL diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar, 356.661 TL finansman gideri, 50.431 TL diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kâr sonucu olağan zarar meydana gelmiştir. 

2016 yılı olağan zarar tutarı geçen yıla göre %34,6 oranında artarak 781.481 TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

J- Olağandışı giderler ve zararlar (-) 
Olağandışı gider ve zararlar toplamı 533.204 TL olup bu tutarın tamamı 

çalışmayan kısım gider ve zararlarına aittir. 
- Dönem zararı: 
781.481 TL olarak gerçekleşen olağan zararla birlikte, 533.204 TL olağan üstü 

gider ve zararlar meydana gelmesi sonucunda, Şirket 2016 yılı faaliyet dönemini 
1.314.685 TL dönem zararı ile kapatmıştır. 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 

Şirket 2016 faaliyet dönemini zararla kapattığı için ilgili mevzuat hükümlerine 
göre bu hesap kullanılmamıştır.   
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F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

Şirketin, üretimle ilgili olmayan, diğer faaliyetlerinden kaynaklanan 2016 yılı 
olağan gelir ve kârları önceki döneme göre %17,6 oranında artarak 50.431 TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

50.431 TL olan diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların;  
     172 TL’si faiz gelirlerine, 
  3.278 TL’si konusu kalmayan karşılıklara    
 30.456 TL’si reeskont faiz gelirlerine,  
16.525 TL’si 5084 sayılı Kanun kapsamında faydalanılan ücret ödemeleri 

üzerinden sağlanan teşvik tutarına aittir. 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar toplamı 55.084 TL’dir. 
Söz konusu tutarın; 46.930 TL’si reeskont faiz giderlerine, 6.366 TL’si karşılık 

giderlerine, 1.788 TL’si kiremit zayiatlarına aittir. 
H - Finansman giderleri (-) 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan borç için ödenen faiz tutarı olan 

356.661 TL, finansman gideri olarak kayıtlara alınmıştır. 
Olağan zarar: 
2016 yılında, 420.166 TL faaliyet zararı, 55.084 TL diğer faaliyetlerden olağan 

gider ve zararlar, 356.661 TL finansman gideri, 50.431 TL diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kâr sonucu olağan zarar meydana gelmiştir. 

2016 yılı olağan zarar tutarı geçen yıla göre %34,6 oranında artarak 781.481 TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

J- Olağandışı giderler ve zararlar (-) 
Olağandışı gider ve zararlar toplamı 533.204 TL olup bu tutarın tamamı 

çalışmayan kısım gider ve zararlarına aittir. 
- Dönem zararı: 
781.481 TL olarak gerçekleşen olağan zararla birlikte, 533.204 TL olağan üstü 

gider ve zararlar meydana gelmesi sonucunda, Şirket 2016 yılı faaliyet dönemini 
1.314.685 TL dönem zararı ile kapatmıştır. 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 

Şirket 2016 faaliyet dönemini zararla kapattığı için ilgili mevzuat hükümlerine 
göre bu hesap kullanılmamıştır.   

 
 

 

 

 

- Dönem zararı: 
2016 faaliyet dönemi zararla kapandığından, herhangi bir vergi ve diğer yasal 

yükümlülük tahakkuk etmemiş ve dönem 1.314.685 TL zararla sonuçlanmıştır.  
Sonuç: 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.04.2017 tarihinde 

yapılan Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 1.314.684,96 
Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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E K L E R 
 
 

1- Kuruluşun teşkilat şeması 

2- Personelin teşkilat içindeki dağılımı 

3- İşçi hareketini gösterir çizelgeler 

4- İşçilerin iş yerlerine dağılımı 

5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 

6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 

7- Kuruluşun GSMH'ya katkısı 

8- Vergiler 

9- 31.12.2016 tarihli bilanço ve dipnotları (Ek:9/a- 9/e) 

10- 2016 yılı gelir tablosu ve dip notları (Ek:10/a,10/b) 

11-Bağımsız denetçi görüşü alınmış 2016 yılı bilançosu 

12-Bağımsız denetçi görüşü alınmış 2016 yılı gelir tablosu 

13- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler 
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E K L E R 
 
 

1- Kuruluşun teşkilat şeması 

2- Personelin teşkilat içindeki dağılımı 

3- İşçi hareketini gösterir çizelgeler 

4- İşçilerin iş yerlerine dağılımı 

5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 

6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 

7- Kuruluşun GSMH'ya katkısı 

8- Vergiler 

9- 31.12.2016 tarihli bilanço ve dipnotları (Ek:9/a- 9/e) 

10- 2016 yılı gelir tablosu ve dip notları (Ek:10/a,10/b) 

11-Bağımsız denetçi görüşü alınmış 2016 yılı bilançosu 

12-Bağımsız denetçi görüşü alınmış 2016 yılı gelir tablosu 

13- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

(E
k:

1)
 

                            
 

D
O

Ğ
U

SA
N

 B
O

RU
 S

A
N

A
Y

İ V
E 

Tİ
CA

RE
T 

A
N

O
N

İM
 Ş

İR
K

ET
İ 

TE
ŞK

İL
A

T 
ŞE

M
A

SI
 2

01
6 

Ü
RE

Tİ
M

 K
IS

M
I 

TE
M

İZ
Lİ

K
 E

LE
M

A
N

I 

Y
A

RD
IM

C
I İ

ŞL
ET

M
EL

ER
 

M
A

R
A

N
G

O
Z 

A
TÖ

LY
E 

E
L

E
M

A
N

L
A

R
I 

K
A

ZA
N

 D
A

İR
ES

İ 
EL

EM
A

N
LA

R
I 

EL
EK

TR
İK

 A
TÖ

LY
E 

EL
EM

A
N

LA
R

I 

M
EK

A
N

İK
 A

TÖ
LY

E 
EL

EM
A

N
LA

R
I 

Ç
IK

IŞ
 

O
PE

R
A

TÖ
R

 V
E 

D
Ü

Z 
İŞ

Ç
İL

ER
 

Ü
RE

Tİ
M

 V
E 

K
Ü

R 
 

O
PR

 V
E 

İŞ
Ç

. 

M
A

LZ
EM

E 
H

A
ZI

R
LA

M
A

 
O

PE
RA

TÖ
R 

V
E 

D
Ü

Z 
İŞ

Ç
İ 

Ü
RE

Tİ
M

 S
O

RU
M

LU
SU

 
FO

R
M

EN
 

A
M

B
A

R
 E

L
EM

A
N

I 

SA
T

IN
 A

L
M

A
 E

LE
M

A
N

I 

M
U

H
A

SE
B

E
  E

L
EM

A
N

I 

M
U

H
A

SE
BE

 Ş
EF

İ 

 M
U

H
A

SE
BE

 Ş
EF

İ 

PE
R

SO
N

EL
 V

E 
İD

A
R

İ 
İŞ

LE
R

 M
Ü

D
Ü

R
Ü

 
Tİ

C
A

R
ET

 M
Ü

D
Ü

R
Ü

 
M

U
H

A
SE

BE
 M

Ü
D

Ü
R

Ü
 

K
A

Lİ
TE

 K
O

N
TR

O
L 

EL
EM

A
N

I 

İŞ
LE

TM
E 

M
Ü

H
EN

D
İS

İ 

İŞ
LE

TM
E 

M
Ü

D
Ü

RÜ
 

G
E

N
E

L
 M

Ü
D

Ü
R

 Y
R

D
. 

Te
kn

ik
 İş

le
r 

K
A

Lİ
TE

 K
O

N
TR

O
L 

M
Ü

H
EN

D
İS

İ 
G

EN
EL

 M
Ü

D
Ü

R
 Y

R
D

. 
İd

ar
i v

e 
M

al
i İ

şle
r 

 

SE
K

R
E

T
E

R
 

A
V

U
K

A
T

 

G
EN

EL
 M

Ü
D

Ü
R

 V
 

Y
Ö

N
ET

İM
 K

U
R

U
LU

 

PE
R

SO
N

EL
 V

E 
EĞ

İT
İM

 
ŞE

Fİ
 

SA
TI

Ş 
V

E 
PA

ZA
R

LA
M

A
 

EL
EM

A
N

I 
PE

R
SO

N
E

L
 E

L
E

M
A

N
I 

Y
EM

EK
H

A
N

E 
EL

EM
A

N
LA

R
I 

G
Ü

V
EN

Lİ
K

 T
EŞ

K
İL

A
TI

 
Ö

ze
l G

üv
en

lik
 

BÜ
R

O
 H

İZ
M

ET
Lİ

Sİ
  

BA
H

Ç
E 

– 
B

A
K

IM
  

 
K

oy
u 

re
nk

 il
e 

gö
st

er
ile

n 
ka

dr
ol

ar
da

 g
ör

ev
 y

ap
an

 p
er

so
ne

l b
ul

un
m

am
ak

ta
dı

r.
 

ST
O

K
 / 

SE
V

K
 

SA
H

A
 S

O
R

U
M

L
U

SU
 V

E
 

FO
R

K
Lİ

FT
Ç

İL
ER

 

Sayıştay   



 

 

 
 
 

 
Personelin Teşkilat İçindeki Dağılımı 

         (Ek:2) 

Üniteler 2015 yılı çalışan kişi 2016 yılı çalışan kişi 
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 

A- Merkez Teşkilatı                 
  1- Genel Müdürlük     3 3     3 3 
  2- İdari Servisler     2 2     2 2 
  3-Yardımcı İşlemler     7 7     6 6 

Toplam (A)     12 12     11 11 
B-  Esas İşletme                 
  1-Kiremit     5 5     5 5 
  2- A/Ç Boru              -  - 
  Toplam (B)     5 5     5 5 
  Toplam (A+B)     17 17     16 16 
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                                 İşçi hareketlerini gösterir çizelge                                  

  
 (Ek:3) 

Giriş ve çıkışlar 2015 2016 
  kişi kişi 

Yılbaşı mevcudu 16 17 
Yıl içinde giren (+) 1 - 
Yıl içinde çıkan (-)  - 1 
Yılsonu mevcudu 17 16 

   Giriş şekli     
      

Açıktan atama     
Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması   
Askerlik dönüşü   
Naklen tayin   
Göreve iade   
Başkaca nedenler     

Toplam   

   Ayrılış nedenleri     
      

Emeklilik -  1  
Askere alınma     
Kendi isteğiyle ayrılanlar     
İşten çıkarma     
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması     
Ölüm nedeniyle ayrılış     
Başkaca nedenler (daimi kadroya alınanlar)     

Toplam  - 1 
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İşçilerin işyerlerine dağılımı 

    
(Ek:4) 

İşyerleri 
2015 2016 

Program Yılsonu Program Yılsonu 
Sayı Kişi Sayı Kişi 

A-Esas İşletmeler         
    Kiremit   5   5 

Toplam (A)   5   5 
B-Yardımcı İşletmeler         
    Mekanik Atölye   1   1 
    Ambar   1   - 
    Çıkış-Sevk stok   1   1 
    Kalorifer   2   2 
    Kalite Kontrol         
    Elektrik         
    Marangoz   1   1 
    Çevre Düzenleme   1   1 

Toplam (B)   7     6 
         
C-Yönetim Personeli   3  3 
    İdari Personel        
    Taşıma Çekme        
    Özel Güvenlik        
    Revir        
    Pazarlama    1  1 
    Yemekhane   1  1 

Toplam (C)   5   5 
Genel Toplam (A+B+C)   17   16 

 
  

Sayıştay   



 

 

 
 
 

İşçilerin işyerlerine dağılımı 

    
(Ek:4) 

İşyerleri 
2015 2016 

Program Yılsonu Program Yılsonu 
Sayı Kişi Sayı Kişi 

A-Esas İşletmeler         
    Kiremit   5   5 

Toplam (A)   5   5 
B-Yardımcı İşletmeler         
    Mekanik Atölye   1   1 
    Ambar   1   - 
    Çıkış-Sevk stok   1   1 
    Kalorifer   2   2 
    Kalite Kontrol         
    Elektrik         
    Marangoz   1   1 
    Çevre Düzenleme   1   1 

Toplam (B)   7     6 
         
C-Yönetim Personeli   3  3 
    İdari Personel        
    Taşıma Çekme        
    Özel Güvenlik        
    Revir        
    Pazarlama    1  1 
    Yemekhane   1  1 

Toplam (C)   5   5 
Genel Toplam (A+B+C)   17   16 

 
  

 

 

           Mali Bünyedeki Varlıkların Ayrıntısı           (Ek: 5 ) 
    

Kod 
Dönen Duran Toplam 

Varlık Türleri Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:      
Kasa ve Bankalar:      
  Kasa mevcudu 1 10  10 
  Bankalardaki nakit 2 7  7 
   Kanuni karşılıklar kasası 3    
  Diğer hazır değerler 4    
                   Hazır değerler toplamı 5 17  17 
                   Kasa ve bankalar toplamı 6 17  17 
Menkul Kıymetler :      
  Hisse Senetleri 7    
  Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 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    
  Yurtdışından 16    
  Diğer 17 1.122 4 1.126 
                   Ticari Alacaklar toplamı 18 1.122 4 1.126 
Diğer Alacaklar:      
  Hazineden 19    
  Merkezi yönetim kapsamındaki kamu  idarelerinden 21    
  Yurtdışından 24    
  Diğer 25 8  8 
                   Diğer alacaklar toplamı 26 8  8 
                   Alacaklar toplamı: 27 1.130 4 1.134 
Stoklar:      
  İlk madde ve malzeme 28 528  528 
  Yarı mamuller 29 86  86 
  Mamuller 30 686  686 
  Ticari mallar 31 43  43 
  Diğer  32 121  121 
                   Stoklar toplamı 33 1.464  1.464 
Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 16  16 
 Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 2.610 4 2.614 
                Hazır ve paraya çevrilebilir  değ.top. (1) 36 2.627 4 2.631 
2-Bağlı değerler :      
İştirakler 37  4.120 4.120 
Bağlı Ortaklıklar 38    
Maddi duran varlıklar :      
  Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  42.599  
  Birikmiş amortismanlar   (-) 40  25.628  
                   Maddi duran varlıklar (net) 41  16.971 16.971 
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42    
Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43    
Diğer bağlı değerler 44    
                    Bağlı değerler toplamı  (2) 45  21.092 21.092 
                    Varlıklar toplamı ( 1 + 2) 46 2.627 21.096 23.723 

 

Sayıştay   



 

 

                              
   Mali Bünyedeki Kaynakların Ayrıntısı                                               (Ek: 6) 

 
  

Kaynak Türleri   
Kod 

Kısa Süreli Uzun Süreli Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Yabancı Kaynaklar     
  
  

  
  
  

  
  
  

  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         
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12       
    İştiraklere 14       
    Yurtdışına 15    
    Diğer 16 170  170 
                     Ticari borçlar toplamı 17 170  170 
  Diğer Borçlar:      
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19    
    Sosyal güvenlik kurumlarına 20 34  34 
    İştiraklere 22    
    Yurtdışına 23    
    Diğer 24 4.947  4.947 
                     Diğer borçlar toplamı 25 4.981  4.981 
  Diğer yabancı kaynaklar      
    Kıdem tazminatı karşılıkları 27  1.167 1.167 
    Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28    
    Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29       
    Dönem kârından öd. vergi ve yasal yükümlülükler 30 

 
    

    Ödenecek diğer vergi ve yükümlülükler 31 599  599 
    Diğer 32 24  24 
                     Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 623 1.167 1.790 
                     Yabancı kaynaklar toplamı  (1) 35 5.774 1.167 6.941 
2- Öz kaynaklar:         
   Sermaye 36      
    Ödenmemiş sermaye  (-) 37      
    Ödenmiş sermaye 38     20.000 
    Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    3.384 
    Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40      
    Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon veya karş. 41      
    Sermaye yedekleri 42     1.737 
    Kâr yedekleri 43    6.735 
    Geçmiş yıllar kârları 44      
    Geçmiş yıllar zararları  (-) 45    13.759 
    Dönem Kârının öz kay. kalacak kısmı (+)     46      
    Dönem  zararı (-) 47    1.315 
                     Özkaynaklar toplamı  (2) 48    16.782 
                      Kaynaklar toplamı   52   23.723 

Sayıştay   



 

 

                              
   Mali Bünyedeki Kaynakların Ayrıntısı                                               (Ek: 6) 

 
  

Kaynak Türleri   
Kod 

Kısa Süreli Uzun Süreli Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1- Yabancı Kaynaklar     
  
  

  
  
  

  
  
  

  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         
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12       
    İştiraklere 14       
    Yurtdışına 15    
    Diğer 16 170  170 
                     Ticari borçlar toplamı 17 170  170 
  Diğer Borçlar:      
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19    
    Sosyal güvenlik kurumlarına 20 34  34 
    İştiraklere 22    
    Yurtdışına 23    
    Diğer 24 4.947  4.947 
                     Diğer borçlar toplamı 25 4.981  4.981 
  Diğer yabancı kaynaklar      
    Kıdem tazminatı karşılıkları 27  1.167 1.167 
    Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28    
    Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29       
    Dönem kârından öd. vergi ve yasal yükümlülükler 30 

 
    

    Ödenecek diğer vergi ve yükümlülükler 31 599  599 
    Diğer 32 24  24 
                     Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 623 1.167 1.790 
                     Yabancı kaynaklar toplamı  (1) 35 5.774 1.167 6.941 
2- Öz kaynaklar:         
   Sermaye 36      
    Ödenmemiş sermaye  (-) 37      
    Ödenmiş sermaye 38     20.000 
    Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    3.384 
    Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40      
    Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon veya karş. 41      
    Sermaye yedekleri 42     1.737 
    Kâr yedekleri 43    6.735 
    Geçmiş yıllar kârları 44      
    Geçmiş yıllar zararları  (-) 45    13.759 
    Dönem Kârının öz kay. kalacak kısmı (+)     46      
    Dönem  zararı (-) 47    1.315 
                     Özkaynaklar toplamı  (2) 48    16.782 
                      Kaynaklar toplamı   52   23.723 

 

 

                             Şirketin GSMH' ya katkısı   (Ek:7) 
 
  

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu 
Sıra 

Bin TL No 
A-Pozitif etkiler:     
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 1.414 
    Verilen faizler (Yurt içi) 2 357 
    Verilen bina ve arazi kiraları 3  
    Karşılık giderleri 4 6 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5 9 
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6  
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7  
    İç sigorta fonu gideri 8  
    Amortisman ve tükenme payları 9 2.462 
    Dış aleme ödenen giderler 10  
    Diğer pozitif etkiler 11 573 
    Dönem kârı 12  
                                                Toplam (A) 13 4.821 
B-Negatif etkiler (-) :    
    Alınan faizler (Yurt içi) 14  
    Alınan bina ve arazi kiraları 15  
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 3 
    Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17  
    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kâr payları 18  
    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19  
    Dış alemden sağlanan gelirler 20  
    Diğer negatif etkiler 21 47 
    Dönem zararı 22 1.315 
                                                Toplam (B) 23  
Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’ya katkı (A-B) 24 3.506 
Subvansiyonlar (-) 25  
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar (-) 29 204 
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)ya katkı 30 3.302 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31  
Dış alemden sağlanan gelirler 32  
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH)ya katkı  33 3.302 

Sayıştay   



 

 

                                                                                          
                          Vergiler  

  
 (Ek:8)  

Vergi türleri Sıra    
no 

Geçen 
yıldan 
devir 

 
Bin  TL 

Tahakkuk 
 

eden 
 

Bin TL   

Ödenen 
veya 

Yıl 
sonu 

kalıntısı 
 

Bin  TL 

mahsup 
edilen 

Bin  TL 
A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim 
harç ve fonlar          

1- Gelirden alınan :          
   - Gelir vergisi 1 - - - - 
   -Kurumlar vergisi 2 - - - - 

Toplam (1) 5 - - - - 
2- Servetten alınan :           
   -Motorlu taşıtlar vergisi 6 - 1 1  
   -Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 7 39 20 6 53 

Toplam (2) 10 39 21 7 53 
3- Mal ve hizmetten alınan:        
   -KDV 11 180 183 208 155 
   -Özel tüketim vergisi 12     
   -Banka ve sigorta muameleleri vergisi 13     
   -Damga vergisi 14     
   -Dış ticarette ödenen vergiler 15     
   -Harçlar 16     
   -Belediyelere ödenen vergi, resim ve 
harçlar (Emlak vergisi dışında) 17     

   - Özel iletişim vergisi 18     
   - Şans oyunları vergisi 19     
   - Haberleşme vergisi 20     

Toplam (3) 23 180 183 208 155 
Toplam (A) 24 219 204 215 208 

B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, 
harç ve fonlar:       

  -Personelden stope edilen gelir ve damga 
vergisi 25 213 154 233 134 

   -Yüklenici, üretici ve ortaklardan kesilen 
gelir, kurumlar ve damga vergisi 26     

   -Tevkif edilen KDV 27     
  - Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 28     

Toplam (B) 31 213 154 233 134 
Toplam (A+B) 27 432 358 448 342 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sayıştay   



 

 

                                                                                          
                          Vergiler  

  
 (Ek:8)  

Vergi türleri Sıra    
no 

Geçen 
yıldan 
devir 

 
Bin  TL 

Tahakkuk 
 

eden 
 

Bin TL   

Ödenen 
veya 

Yıl 
sonu 

kalıntısı 
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   -Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 7 39 20 6 53 

Toplam (2) 10 39 21 7 53 
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   -KDV 11 180 183 208 155 
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   -Damga vergisi 14     
   -Dış ticarette ödenen vergiler 15     
   -Harçlar 16     
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harçlar (Emlak vergisi dışında) 17     

   - Özel iletişim vergisi 18     
   - Şans oyunları vergisi 19     
   - Haberleşme vergisi 20     

Toplam (3) 23 180 183 208 155 
Toplam (A) 24 219 204 215 208 

B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, 
harç ve fonlar:       

  -Personelden stope edilen gelir ve damga 
vergisi 25 213 154 233 134 

   -Yüklenici, üretici ve ortaklardan kesilen 
gelir, kurumlar ve damga vergisi 26     

   -Tevkif edilen KDV 27     
  - Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 28     

Toplam (B) 31 213 154 233 134 
Toplam (A+B) 27 432 358 448 342 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ                
31.12.2016 tarihli bilançosu   

    (Ek:9/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     
  A-Hazır değerler  66.166,83  17.365,67 

     1-Kasa 19.312,18  9.864,82  
  

     2-Alınan çekler     
     3-Bankalar 46.854,65  7.500,85  
     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  933.006,28  1.121.653,51  
     1-Alıcılar 312.069,05  380.891,45   
     2-Alacak senetleri 625.988,96  762.287,96   
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar     
     6-Diğer ticari alacaklar      
     7-Şüpheli ticari alacaklar  308.594,82  313.205,31  
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 308.594,82  313.205,31  
     9-Alacak senetleri reeskontu(-) 5.051,73  21.525,90  
  D-Diğer alacaklar  23.457,98  7.969,42  
     1-Ortaklardan alacaklar     
     2-İştiraklerden alacaklar     
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
     4-Personelden alacaklar 17.557,26  2.569,42   
     5-Diğer çeşitli alacaklar 5.900,72  5.400,00  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
     7-Şüpheli diğer alacaklar      
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     
  E-Stoklar  1.340.719,08  1.463.920,45  
     1-İlk madde ve malzeme 379.093,75  528.349,46   
     2-Yarı mamuller 94.969,25  86.322,63   
     3-Mamuller 753.785,50  685.678,13   
     4-Ticari mallar 37.250,09  42.891,10   
     5-Diğer stoklar 50.329,88  50.857,99   
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     
     2-Verilen sipariş avansları 25.290,61  69.821,14   
  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  9.968,63  9.970,70 
     1-Gelecek aylara ait giderler 9.968,63  9.970,70  
     2-Gelir tahakkukları     
  H-Diğer dönen varlıklar  1.214,07  6.354,13  
     1-Devreden KDV     
     2-İndirilecek KDV     
     3-Diğer KDV     
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 1.214,07  6.354,13  
     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  2.374.532,87  2.627.233,88 

 
 

Sayıştay   



 

 

                                                 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ                                                                
                                       31.12.2016 tarihli bilançosu                     (Ek: 9/b) 

     

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar     
   A-Ticari alacaklar  3.663,89  3.663,89 
     1-Alıcılar     
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar 3.663,89  3.663,89  
      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  4.120.509,46  4.120.509,46 
      1-Bağlı menkul kıymetler     
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     
      3-İştirakler 4.120.509,46  4.120.509,46  
      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  17.051.313,55  16.971180,44 
      1-Arazi ve arsalar 32.539,81  32.539,81  
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 441.766,77  441.766,77  
      3-Binalar 3.680.227,22  3.680.227,22  
      4-Tesis, makine ve cihazlar 22.171.528,31  22.171.528,31  
      5-Taşıtlar 791.415,53  791.415,53  
      6-Demirbaşlar 584.080,05  586.542,05  
      7-Diğer maddi duran varlıklar  30.994,56  30.994,56  
      8-Birikmiş amortismanlar (-) 25.545.893,57  25.628.488,68  
      9-Yapılmakta olan işler 
    10-Verilen avanslar 

14.864.654,87  14.864.654,87  

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  0,12  0,12 
      1-Haklar     
      2-Şerefiye     
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     
      5-Özel maliyetler     
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 86.273,00  86.273,00  
      7-Birikmiş amortismanlar (-) 86.272,88  86.272,88  
      8-Verilen avansları     
    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      
      1-Arama giderleri     
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     
      4-Birikmiş tükenme payları (-)     
      5-Verilen avanslar     
   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları     
     1-Gelecek yıllara ait giderler     
     2-Gelir tahakkukları     
   H-Diğer duran varlıklar     
     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
     2-Diğer KDV     
     3-Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar 
     4-Elden çıkarılacak stok ve MDV     

     5-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     6-Birikmiş amortismanlar     

      Duran varlıklar toplamı  21.175.487,02  21.095.353,91 
      Aktif (varlıklar) toplamı  23.550.019,89  23.722.587,79 

     
      

Sayıştay   



 

 

                                                 Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ                                                                
                                       31.12.2016 tarihli bilançosu                     (Ek: 9/b) 

     

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar     
   A-Ticari alacaklar  3.663,89  3.663,89 
     1-Alıcılar     
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar 3.663,89  3.663,89  
      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  4.120.509,46  4.120.509,46 
      1-Bağlı menkul kıymetler     
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     
      3-İştirakler 4.120.509,46  4.120.509,46  
      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  17.051.313,55  16.971180,44 
      1-Arazi ve arsalar 32.539,81  32.539,81  
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 441.766,77  441.766,77  
      3-Binalar 3.680.227,22  3.680.227,22  
      4-Tesis, makine ve cihazlar 22.171.528,31  22.171.528,31  
      5-Taşıtlar 791.415,53  791.415,53  
      6-Demirbaşlar 584.080,05  586.542,05  
      7-Diğer maddi duran varlıklar  30.994,56  30.994,56  
      8-Birikmiş amortismanlar (-) 25.545.893,57  25.628.488,68  
      9-Yapılmakta olan işler 
    10-Verilen avanslar 

14.864.654,87  14.864.654,87  

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  0,12  0,12 
      1-Haklar     
      2-Şerefiye     
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     
      5-Özel maliyetler     
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 86.273,00  86.273,00  
      7-Birikmiş amortismanlar (-) 86.272,88  86.272,88  
      8-Verilen avansları     
    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      
      1-Arama giderleri     
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     
      4-Birikmiş tükenme payları (-)     
      5-Verilen avanslar     
   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları     
     1-Gelecek yıllara ait giderler     
     2-Gelir tahakkukları     
   H-Diğer duran varlıklar     
     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
     2-Diğer KDV     
     3-Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar 
     4-Elden çıkarılacak stok ve MDV     

     5-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     6-Birikmiş amortismanlar     

      Duran varlıklar toplamı  21.175.487,02  21.095.353,91 
      Aktif (varlıklar) toplamı  23.550.019,89  23.722.587,79 

     
      

 

 

  
    Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ   

   31.12.2016 tarihli bilançosu   
 

    (Ek: 9/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :     
  A-Mali borçlar      
      1-Banka kredileri     
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)     
      4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri     
      5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri     
      6-Çıkârılmış bonolar ve senetler     
      7-Çıkârılmış diğer menkul kıymetler     
      8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
      9-Diğer mali borçlar 
B-Ticari borçlar  383.611,98  170.152,78 

     1-Satıcılar 381.401,98  168.578,53  
     2-Borç senetleri     
     3-Borç senetleri reeskontu (-)     
     4-Alınan depozito ve teminatlar   400,00  
     5-Diğer ticari borçlar 2.210,00  1.174,25  
   C-Diğer borçlar   3.170.640,83  4.882.943,08 
     1-Ortaklara borçlar 483,88  483,88  
     2-İştiraklere borçlar     
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
     4-Personele borçlar 19.087,61  20.717,97  
     5-Diğer çeşitli borçlar 3.151.069,34  4.861.741,23  
     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
   D-Alınan avanslar  46.867,20  64.216,78 
     1-Alınan sipariş avansları 46.867,20  64.216,78  
     2-Alınan diğer avanslar     
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri     
   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler  782.286,93  642.294,10 
    1-Ödenecek vergi ve fonlar 27.773,90  23.381,45  
    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 31.589,40  33.780,42  
    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitl.vergi ve diğer yüküml. 701.598,20  575.173,52  
    4-Diğer yükümlülükler 21.325,43  9.958,71  
   G-Borç ve gider karşılıkları     
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküml. karşılıkları     
       2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yüküml. (-)     
       3-Kıdem tazminatı karşılıkları     
       4-Maliyet giderleri karşılığı     
       5-Diğer borç ve gider karşılıkları     
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  14.100,00  13.992,11 
     1-Gelecek aylara ait gelirler     
     2-Gider tahakkukları 14.100,00  13.992,11  
    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  4.397.506,94  5.773.598,85 

 

  

Sayıştay   



 

 

                                                                                                                                 
  Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ   

    31.12.2016 tarihli bilançosu                           
    (Ek:9/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :         
  A-Mali borçlar      
      1-Banka kredileri     
      2-Hazine kredileri     
      3-Yurt dışı krediler     
      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      
     1-Ortaklara borçlar     
     2-İştiraklere borçlar     
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
     4-Diğer çeşitli borçlar     
     5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
     6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar     
   D-Alınan avanslar     
   E-Borç ve gider karşılıkları  1.056.060,41  1.167.221,36 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 1.056.060,41  1.167.221,36  
       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  1.056.060,41  1.167.221,36 
       Yabancı kaynaklar toplamı  5.453.567,35  6.940.820,21 

III-Öz kaynaklar     
   A-Ödenmiş sermaye  20.000.000,00  20.000.000,00 
       1-Sermaye 20.000.000,00  20.000.000,00  
       2-Ödenmemiş sermaye (-)     
   B-Sermaye düzeltme farkları  3.383.603,74  3.383.603,74 
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 3.383.603,74  3.383.603,74  
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
   C-Sermaye yedekleri  1.737.417,65  1.737.417,65 
       1-Hisse senedi ihraç primleri 1.737.417,65  1.737.417,65  
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
       5-Diğer sermaye yedekleri     
   D-Kâr yedekleri  6.735.127,67  6.735.127,67 
       1-Yasal yedekler 807,90  807,90  
       2-Statü yedekleri     
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri 6.734.319,77  6.734.319,77  
       5-Özel fonlar     
   E-Geçmiş yıllar kârları     
   F-Geçmiş yıllar zararları (-) 12.358.180,94 12.358.180,94 13.759.696,52 13.759.696,52 
   G-Dönem net kârı (zararı) 1.401.515,58 1.401.515,58 1.314.684,96 1.314.684,96 
        1-Teşebbüsün net kârı ( zararı)     
        1-Azınlık payları net kârı (zararı)     

       Öz kaynaklar toplamı  18.096.452,54  16.781.767,58 
 IV-Azınlık payları      

       Pasif (kaynaklar) toplamı  23.550.019,89  23.722.587,79 

 

Sayıştay   



 

 

                                                                                                                                 
  Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ   

    31.12.2016 tarihli bilançosu                           
    (Ek:9/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :         
  A-Mali borçlar      
      1-Banka kredileri     
      2-Hazine kredileri     
      3-Yurt dışı krediler     
      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      
     1-Ortaklara borçlar     
     2-İştiraklere borçlar     
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
     4-Diğer çeşitli borçlar     
     5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
     6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar     
   D-Alınan avanslar     
   E-Borç ve gider karşılıkları  1.056.060,41  1.167.221,36 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 1.056.060,41  1.167.221,36  
       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  1.056.060,41  1.167.221,36 
       Yabancı kaynaklar toplamı  5.453.567,35  6.940.820,21 

III-Öz kaynaklar     
   A-Ödenmiş sermaye  20.000.000,00  20.000.000,00 
       1-Sermaye 20.000.000,00  20.000.000,00  
       2-Ödenmemiş sermaye (-)     
   B-Sermaye düzeltme farkları  3.383.603,74  3.383.603,74 
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 3.383.603,74  3.383.603,74  
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
   C-Sermaye yedekleri  1.737.417,65  1.737.417,65 
       1-Hisse senedi ihraç primleri 1.737.417,65  1.737.417,65  
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
       5-Diğer sermaye yedekleri     
   D-Kâr yedekleri  6.735.127,67  6.735.127,67 
       1-Yasal yedekler 807,90  807,90  
       2-Statü yedekleri     
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri 6.734.319,77  6.734.319,77  
       5-Özel fonlar     
   E-Geçmiş yıllar kârları     
   F-Geçmiş yıllar zararları (-) 12.358.180,94 12.358.180,94 13.759.696,52 13.759.696,52 
   G-Dönem net kârı (zararı) 1.401.515,58 1.401.515,58 1.314.684,96 1.314.684,96 
        1-Teşebbüsün net kârı ( zararı)     
        1-Azınlık payları net kârı (zararı)     

       Öz kaynaklar toplamı  18.096.452,54  16.781.767,58 
 IV-Azınlık payları      

       Pasif (kaynaklar) toplamı  23.550.019,89  23.722.587,79 

 

 

 

 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticareti A.Ş 2016 yılı Bilanço Dipnotları                   (Ek:9/e) 
 

1) Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı: 30.000.000.TL. 
  

2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile ilgili Genel Müdür. Genel Koordinatör genel müdür 
yardımcıları genel sekreter gibi üst yöneticilere: 

 a) Cari Dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: Yoktur. 
 b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi: Yoktur 
  3) Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 73.000 TL. 
  

4) Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 400 TL. 
  5) Yabancı Kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur. 
  6) Pasifte Yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 20.978,20 TL. 
  7) Kasada ve Bankada döviz Mevduatları 
 DÖVİZ CİNSİ      MİKTARI       TL.KURU                          TOPLAM TUTARI 

 - - - - 
  8) Yurtdışı Alacakları (Avans Dahil): Yurtdışı alacakları bulunmamaktadır. 

 DÖVİZ CİNSİ      MİKTARI       TL.KURU                          TOPLAM TUTARI 
 - - - - 9) Yurt dışına borçlar ( Avanslar Dahil):  
 DÖVİZ CİNSİ MİKTARI TL.KURU TOPLAM TUTARI 
 - - - - 10) Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarında banka garantili olanların tutarı: 

bulunmamaktadır. 
  11) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Yoktur. 
  12) Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı : Yoktur 
  

13) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü   
 

TERTİP GRUBU İMTİYAZ 
TÜRÜ 

NAMA/HAMİL
İNE OLDUĞU 

PAY  
NOMİNAL 

DEĞERİ (TL.) 

TOPLAM 
(TL.) 

8 - - Hamiline 0,01 59.000,00 
9 - - Hamiline 0,01 165.000,00 
10 - - Hamiline 0,01 560.000,00 
11 - - Hamiline 0,01 1.646.400,00 
12 - - Hamiline 0,01 6.173.477,71 
13 - - Hamiline 0,01 1.260.811,00 
14 - - Hamiline 0,01 5.554,29 
16 - - Hamiline 0,01 1.303.123,00 
17 - - Hamiline 0,01 4.626,634,00 
18 - - Hamiline 0,01 4.200.000,00 
      

TOPLAM     20.000.000,00 
      
14)  Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur 

Sayıştay   



 

 

  15) İşletme Sahibinin veya sermayesinin % 10 daha fazlasına sahip ortaklarının: 
 
 

 ADI  PAY ORANI %  PAY TUTARI (TL.) 
 ÖZELLEŞTİRME 

İDARESİ BAŞKANLIĞI 
  

            56,09 
  

11.217.845 
 DİĞER              43,91     8.782.155 
 GENEL TOPLAM                            100,00                                            20.000.000      

                                                                
16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıklar: 
 ADI  PAY ORANI %  PAY TUTARI 

(TL) 
 SON 

DÖNEM 
KÂRI 

 DOĞU HALK 
HOLDİNG 

 40  801.662,34  - 

            - 
17) Stok Değerleme Yöntemi:  

 a) Cari Dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı Ortalama Maliyeti 
 b) Önceki Dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı Ortalama Maliyeti 
 c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) varsa 

azalış (-) tutarı: yok 
  

18) Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:80.133,11 TL 
 a) Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: Yoktur. 
 b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: Yoktur. 
 c) Cari dönem enflasyon düzeltmesi artışları:  
     - Varlık Maliyetlerinde (+) :  
     - Birikmiş Amortismanlarda (-) :  

 
19) Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari 

borçlar içindeki payları: 
 CİNSİ  TİCARİ ALACAK  TİCARİ BORÇ 

 Ana Kuruluş  -  - 
 Bağlı Ortaklık  -  - 
 İştirakler  -  - 

 
20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 16 kişidir. 

  
21)  Bilanço tarihinde Ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 01.Ocak 

2016-31.12.2016 dönemi için Kıdem Tazminatı tavanı 111.160,95 TL. olarak belirlenmiştir. 
  

22) Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her 
türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi ( İşletmeyi borç altına sokarak ve dönem sonucunu 
etkileyebilecek hukuki  ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)  
Şirketin lehine 8 dava açılmış olup; eski yönetim ve denetim kurulu üyelerine tazminat 
davaları ile hisse senetlerinin tespiti ile eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin mal varlığı 
ihtiyati tedbir istemi ve eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin ceza davaları ve eski genel 
müdüre hibe edilen gayrimenkulün şirket adına tescili, diğer davalar ise alacakların tahsilatı 
ile ilgili davalardır. Şirket lehine açılan davaların 8 adedi halen devam etmektedir. 

Sayıştay   



 

 

  15) İşletme Sahibinin veya sermayesinin % 10 daha fazlasına sahip ortaklarının: 
 
 

 ADI  PAY ORANI %  PAY TUTARI (TL.) 
 ÖZELLEŞTİRME 

İDARESİ BAŞKANLIĞI 
  

            56,09 
  

11.217.845 
 DİĞER              43,91     8.782.155 
 GENEL TOPLAM                            100,00                                            20.000.000      

                                                                
16) Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıklar: 
 ADI  PAY ORANI %  PAY TUTARI 

(TL) 
 SON 

DÖNEM 
KÂRI 

 DOĞU HALK 
HOLDİNG 

 40  801.662,34  - 

            - 
17) Stok Değerleme Yöntemi:  

 a) Cari Dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı Ortalama Maliyeti 
 b) Önceki Dönemde uygulanan yöntem: Ağırlıklı Ortalama Maliyeti 
 c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) varsa 

azalış (-) tutarı: yok 
  

18) Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:80.133,11 TL 
 a) Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: Yoktur. 
 b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: Yoktur. 
 c) Cari dönem enflasyon düzeltmesi artışları:  
     - Varlık Maliyetlerinde (+) :  
     - Birikmiş Amortismanlarda (-) :  

 
19) Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari 

borçlar içindeki payları: 
 CİNSİ  TİCARİ ALACAK  TİCARİ BORÇ 

 Ana Kuruluş  -  - 
 Bağlı Ortaklık  -  - 
 İştirakler  -  - 

 
20) Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 16 kişidir. 

  
21)  Bilanço tarihinde Ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 01.Ocak 

2016-31.12.2016 dönemi için Kıdem Tazminatı tavanı 111.160,95 TL. olarak belirlenmiştir. 
  

22) Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her 
türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi ( İşletmeyi borç altına sokarak ve dönem sonucunu 
etkileyebilecek hukuki  ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)  
Şirketin lehine 8 dava açılmış olup; eski yönetim ve denetim kurulu üyelerine tazminat 
davaları ile hisse senetlerinin tespiti ile eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin mal varlığı 
ihtiyati tedbir istemi ve eski yönetim kurulu üyelerine ilişkin ceza davaları ve eski genel 
müdüre hibe edilen gayrimenkulün şirket adına tescili, diğer davalar ise alacakların tahsilatı 
ile ilgili davalardır. Şirket lehine açılan davaların 8 adedi halen devam etmektedir. 

 

 

31.12.2016 tarihi itibariyle personel kıdem tazminatı, faiz alacakları ve alacakların tahsiline 
ilişkin 2 adet dava açılmış olup 31.12.2016 tarihi itibariyle işçilik hakları, icra takibatına 
itirazın iptali ve alacakların tahsiline ilişkin şirketin aleyhine açılan davaların 2 adedi halen 
devam etmektedir. 

  
23) İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulanan muhasebe 

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 
 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan ipotek tutarı: Yoktur. 
  

24) Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: Yoktur. 
  

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: Yoktur. 

  
26) İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde 

edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Yoktur 
  

27) Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 
kıymetlerin ( katılma istifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk 
etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları: Yoktur. 

  
28)  Ortaklara iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı: yoktur. 
29) Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık yorumlanabilir ve 

anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 
 -İşletmenin Faaliyet Konusu: A/C boru ve eklentileri, renkli perlit beton kiremit,                     

mahya ile yer ve duvar elemanları üretimi. 
 -    Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur. 
 -  Bilançoda maliyet beledi üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal 

duran varlıkların borsa rayiçlerine göre borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul 
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini 
gösteren bilgi: Yoktur. 

 - Ortaklar, İştirakler ve Bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan Şüpheli 
alacak tutarları, ( Bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : yoktur. 

 - Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli 
alacak tutarları, ( bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir) : Yoktur. 

 -Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: yoktur. 
 -    Mali tablolardaki “ diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu 

grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan 
kalemlerin ad ve tutarları: 
 

 
 

Diğer Kısa Vadeli Alacaklar  

   
 Diğer Alacaklar 5.400  

 
   
 Diğer stoklar 

  
 
 

50.858 
 

Sayıştay   



 

 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 
 - Bilgisayar Yazılımı 86.273 
 - (Amortisman) 86.272 
 TOPLAM 1 
 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  
 Maliyet Gideri Karşılığı - 
 Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar 

 
 

 1. Muhtasar Vergi Gecikme Cezası - 
 2. Fevzipaşa Vergi Taksiti Gecikme 

Faizi  
- 

 3. K.D.Vergisi Gecikme Cezası - 
 4. S.S.K. Primi Gecikme Cezası -  
 5. S.S.K İşsizlik Sigorta Gecikme 

faizi 
-              

 6. K.K.E Diğer Giderler - 
 7. TOPLAM - 

 
Açıklanması Gereken Diğer Hususlar: 
2016 yılı içerisinde kıdem tazminatı karşılığı 72.600,20 TL karşılık ayrılmıştır.  
  

Sayıştay   



 

 

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 
 - Bilgisayar Yazılımı 86.273 
 - (Amortisman) 86.272 
 TOPLAM 1 
 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  
 Maliyet Gideri Karşılığı - 
 Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar 

 
 

 1. Muhtasar Vergi Gecikme Cezası - 
 2. Fevzipaşa Vergi Taksiti Gecikme 

Faizi  
- 

 3. K.D.Vergisi Gecikme Cezası - 
 4. S.S.K. Primi Gecikme Cezası -  
 5. S.S.K İşsizlik Sigorta Gecikme 

faizi 
-              

 6. K.K.E Diğer Giderler - 
 7. TOPLAM - 

 
Açıklanması Gereken Diğer Hususlar: 
2016 yılı içerisinde kıdem tazminatı karşılığı 72.600,20 TL karşılık ayrılmıştır.  
  

 

 

 
 
 
 
 
  

   
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ 

                                                   2016 yılı Gelir Tablosu                                    (Ek:10/a) 
 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
         TL 

Cari dönem 
TL 

A- Brüt satışlar 2.006.222,91 3.123.129,83 
    
B- Satış indirimleri (-) 1.280,29 3.738,44 
    
C- Net satışlar 2.004.942,62 3.119.391,39 
    
D- Satışların maliyeti (-) 1.306.922,72 2.281.077,40 
    
                              Brüt satış kârı veya zararı 698.019,90 838.313,99 
    
E- Faaliyet giderleri (-) 994.604,56 1.258.479,91 
    
                                 Faaliyet kârı veya zararı (296.584,66) (420.165,92) 
    
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  42.899,10 50.430,53 
    
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 42.252,75 55.084,37 
    
H- Finansman giderleri (-) 284.750,89 356.661,36 
                                Olağan kâr veya zarar (580.689,20) (781.481,12) 
    
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 683,38 - 
    
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 821.509,76 533.203,84 
    
                                  Dönem kârı veya zararı (1.401.515,58) (1.314.684,96) 
    
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları (-)   
    
                                  Dönem net kârı veya zararı (1.401.515,58) (1.314.684,96) 

Sayıştay   



 

 

 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticareti A.Ş 2016 yılı Gelir Tablosu Dipnotları          (Ek:10/b) 

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 
 a) Amortisman giderleri:  86.272,88 TL. 
     aa) Normal amortisman giderleri:  86.272,88 TL. 
     bb) Enflasyon düzeltme artışından doğan amortisman: Yoktur 
 b) İtfa ve tükenme payları: Yoktur. 
  

2) Dönemin Karşılık Giderleri  
 Kıdem Tazminatı Karşılığı: 1.167.221,36 TL. 
 Şüpheli Ticaret Alacak Karşılığı: Yoktur. 

  
3)  Dönemin tüm finansman giderleri: 356.661,36 TL. 

 a) Üretim maliyetine verilenler 
 b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 
 c) Doğrudan gider yazılanlar:  356.661,36 TL. 
  

4) Dönemin finansman giderlerinden ana ortak Özeleştirme İdaresi Başkanlığı 356.661,36 TL  
 
 
 
 
 
 
 
iştiraklerle ilgili kısmı :,iştiraklerle ilgi kısım tutarı ( toplam tutar içindeki palları % 20 yi 
aşanlar ayrıca gösterilecektir: Yoktur 

  
5) Ana kuruluş ana ortaklık müessese bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar ( Toplam 

tutar içindeki payları % 20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.   31.12.2016 Tarihi itibariyle ortaklara, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara yapılan satış ve alışlar 
yoktur.    

6) Ana Kuruluş ana ortaklık müessese bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen 
faiz   faiz kira ve benzerleri ( Toplam tutar içindeki paylar %20 yi aşanlar ayrıca 
gösterilecektir.): 01.01.2014-31.12.2014 tarihi itibariyle ortaklarımıza ödenen faiz : 225.975 
TL. 

 01.01.2016-31.12.2016 tarihi itibariyle ödenecek faiz 356.661,36 TL 
  

7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı 381.963 TL.  

 Vb. sağlanan ücret vb menfaatler brüt 491.800 TL  
  

8) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış(-) .  
01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu 
yöntemlerde yapılan değişiklik yoktur. 

 Amortisman gid. Meydana getirdiği artış veya azalış  
 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında amort.hesapl.yönt. yapılan değişiklik:Yoktur 

 
 9) Stok Maliyetleri hesaplama sistemleri: 

Finansal Duran Varlıklar Değerleme 
Yöntemi 

: Elde etme maliyeti 
Maddi Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Yeniden değerleme uygulaması 

hariç elde etme maliyeti Alacaklar Değerleme Yöntemi : Kayıtlı değer 
Stoklar Değerleme Yöntemi : Ağırlıklı ortalama maliyet 
Envanter Yöntemi : Fiili envanter 
Amortisman Değerleme Yöntemi : Normal amortisman usulü tatbik  

edilmektedir.   
10) 31/12/2016 tarihi itibariyle stok sayımı yapılmıştır. 

  
11) Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, Hurda, döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarını brüt satışların %20 sini 
aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar : % 20 sini aşmamaktadır. 

 Brüt satışların %20’sini aşan yoktur.  
  
12) Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarının 

ve kaynakları gösteren açıklayıcı not:  Önceki döneme ait gelir ve kârlar: yoktur  
  
  

13) Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr 
payı: 
2014 Yılı zararla sonuçlanmış olup adi ve imtiyazlı hisse senetleri ayrımı yoktur. Şirketin 
hisse başına kâr ve kar payı oranları yıl sonlarında Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.   

 Payı.2016 yılı zararla sonuçlanmış olup adi ve imtiyazlı hisse senedi ayırımı yoktur.  
 
 
 
 

  
14) Gelir tablosu ile ilgili diğer dipnotlar 

 Satıştan diğer indirimler: 1.677 TL 
 Satıştan İskontolar: 2.072 TL. 
 Satıştan İadeler: Yoktur. 

Sayıştay   



 

 

 
Doğusan Boru Sanayi ve Ticareti A.Ş 2016 yılı Gelir Tablosu Dipnotları          (Ek:10/b) 

1) Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 
 a) Amortisman giderleri:  86.272,88 TL. 
     aa) Normal amortisman giderleri:  86.272,88 TL. 
     bb) Enflasyon düzeltme artışından doğan amortisman: Yoktur 
 b) İtfa ve tükenme payları: Yoktur. 
  

2) Dönemin Karşılık Giderleri  
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3)  Dönemin tüm finansman giderleri: 356.661,36 TL. 

 a) Üretim maliyetine verilenler 
 b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 
 c) Doğrudan gider yazılanlar:  356.661,36 TL. 
  

4) Dönemin finansman giderlerinden ana ortak Özeleştirme İdaresi Başkanlığı 356.661,36 TL  
 
 
 
 
 
 
 
iştiraklerle ilgili kısmı :,iştiraklerle ilgi kısım tutarı ( toplam tutar içindeki palları % 20 yi 
aşanlar ayrıca gösterilecektir: Yoktur 

  
5) Ana kuruluş ana ortaklık müessese bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar ( Toplam 
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gösterilecektir.): 01.01.2014-31.12.2014 tarihi itibariyle ortaklarımıza ödenen faiz : 225.975 
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7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı 381.963 TL.  

 Vb. sağlanan ücret vb menfaatler brüt 491.800 TL  
  

8) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış(-) .  
01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu 
yöntemlerde yapılan değişiklik yoktur. 

 Amortisman gid. Meydana getirdiği artış veya azalış  
 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında amort.hesapl.yönt. yapılan değişiklik:Yoktur 

 
 9) Stok Maliyetleri hesaplama sistemleri: 

Finansal Duran Varlıklar Değerleme 
Yöntemi 

: Elde etme maliyeti 
Maddi Duran Varlıklar Değerleme Yöntemi : Yeniden değerleme uygulaması 
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edilmektedir.   
10) 31/12/2016 tarihi itibariyle stok sayımı yapılmıştır. 

  
11) Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, Hurda, döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarını brüt satışların %20 sini 
aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar : % 20 sini aşmamaktadır. 
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13) Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr 
payı: 
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14) Gelir tablosu ile ilgili diğer dipnotlar 

 Satıştan diğer indirimler: 1.677 TL 
 Satıştan İskontolar: 2.072 TL. 
 Satıştan İadeler: Yoktur. 

 

 

   
   

2015- 2016 Yılı Karşılaştırmalı Bağımsız Denetimden Geçmiş Özet Bilanço          (Ek:11) 
 

     31.12. 2015    31.12. 2016 
VARLIKLAR   
    Dönen Varlıklar 2.355.547 2.620.704 
    Duran Varlıklar 15.853.950 17.954.023 
TOPLAM VARLIKLAR  18.209.497 20.574.727 
YÜKÜMLÜLÜKLER   
    Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.455.980 5.934.162 
    Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.212.486 1.368.468 
     ÖZKAYNAKLAR 12.541.031 13.272.097 

Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar 12.541.031 13.272.097 
Ödenmiş Sermaye 20.000.000 20.000.000 
Sermaye Düzeltmesi Farkları 3.383.604 3.383.604 
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.737.418 1.737.418 
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kaz. Diğer Kazançlar 8.286.742 10.291.436 
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 808 808 
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları (19.338.893) (20.867.541) 
Net Dönem Kârı/Zararı (1.528.648) (1.273.628) 

TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 18.209.497 20.574.727 
 

  

Sayıştay   



 

 

 
2015- 2016 Yılı Karşılaştırmalı Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu          (Ek:12) 

 
 

GELİR TABLOSU (TL)  

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)   
 31.12.2015 31.12.2016 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER   
Hasılat 2.004.943 3.119.391 
Satışların Maliyeti (-) (1.354.154) (2.339.918) 
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) 650.789 779.473 
BRÜT KÂR/ZARAR 650.789 779.473 

Genel yönetim giderleri (-) (988.175) (1.299.762) 
Pazarlama giderleri (-) (36.647) (71.959) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)   
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20.252 121.305 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (926.352) (546.768) 
FAALİYET KÂRI/ZARARI (1.280.133) (1.017.711) 
Öz kaynak Yön. Değerlenen Yatırımların Kârı/Zar. Paylar (12.747) 70.070 
Finansman Gelirleri 44.204 50.024 
Finansman Giderler (-) (327.984) (415.174) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
KÂRI/ZARARI 

(1.576.660) (1.312.791) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 48.012 39.163 

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 48.012 39.163 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI (1.528.648) (1.273.628) 
DURDURULAN FAALİYETLER -  

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı/Zararı -  
DÖNEM KÂRI/ZARARI (1.528.648) (1.290.538) 

 
  

Sayıştay   



 

 

 
2015- 2016 Yılı Karşılaştırmalı Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu          (Ek:12) 

 
 

GELİR TABLOSU (TL)  

(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)   
 31.12.2015 31.12.2016 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER   
Hasılat 2.004.943 3.119.391 
Satışların Maliyeti (-) (1.354.154) (2.339.918) 
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) 650.789 779.473 
BRÜT KÂR/ZARAR 650.789 779.473 

Genel yönetim giderleri (-) (988.175) (1.299.762) 
Pazarlama giderleri (-) (36.647) (71.959) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)   
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20.252 121.305 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (926.352) (546.768) 
FAALİYET KÂRI/ZARARI (1.280.133) (1.017.711) 
Öz kaynak Yön. Değerlenen Yatırımların Kârı/Zar. Paylar (12.747) 70.070 
Finansman Gelirleri 44.204 50.024 
Finansman Giderler (-) (327.984) (415.174) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
KÂRI/ZARARI 

(1.576.660) (1.312.791) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 48.012 39.163 

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 48.012 39.163 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI (1.528.648) (1.273.628) 
DURDURULAN FAALİYETLER -  

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Kârı/Zararı -  
DÖNEM KÂRI/ZARARI (1.528.648) (1.290.538) 

 
  

 

 

  

 
 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler 
(Ek:13) 

No Bölüm KONU SAYFA 
NO 

1 İdari bünye 

4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesine göre yıllık ücretli izin 
hakkından vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesinde yıllık ücretli izin 
uygulanması, 60 ıncı maddesinde izinlere ilişkin düzenlemeler ve 103 
üncü maddesinde yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık durumunda 
uygulanması gereken cezalar zikredilmekte olup, şirketin herhangi bir 
cezai müeyyide ile karşılaşmaması için üretim durumu dikkate 
alınarak yıllık ücretli izinlerin işçilere bu kanun hükümleri 
çerçevesinde aksatılmadan kullandırılması, 

9 

2 İşletme 
çalışmaları 

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulunun 09.02.2011 
tarih ve 2011/02 sayılı kararı ile kabul edilen Mal ve Hizmet Alımları 
Hakkında Yönetmeliğin, 11.02.2011 tarih ve 2011/30 sayılı yazı ile 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sunulmasına rağmen denetim 
tarihi(Mayıs/2017) itibariyle Başkanlığın cevap vermemesi sebebiyle 
Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giremediği dikkate 
alınarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerin 
sürdürülmesi, 

18-19 

3 Bilanço 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabında kayıtlı olan, ancak bir kısmı 
işletmede kullanılmış olan varlıkların maliyet tutarlarının ilgili hesaba 
aktarılması, ayrıca Doğuser AŞ’den devralınan, ancak yapılmakta olan 
yatırımlar hesabında bekletilen ve halen kullanımda olmayan demonte 
durumdaki varlıkların kullanılabilirliğinin tespitinin yapılarak 
hakkında karar verilmesi, 

45-46 

 
 
 
 

Sayıştay   


