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Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu gereğince düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 
25.09.2017 tarih ve 325/4 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.  
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Kuruluşun adı             : Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 

Merkezi                        : Ankara 

Bağlı olduğu kuruluş   : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

 

 

 

 

Sermaye durumu 

Ortaklar Hisse adedi 
Taahhüt edilen sermaye Ödenen 

TL TL % 

          
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 9.999.689.870    99.996.898,70    99,997 99.996.898,70    
          
Vakıflar Genel Müdürlüğü 99.137    991,37     0,001 991,37    
          
Diğer gerçek ve tüzel kişiler 210.993    2.109,93    0,002 2.109,93    
          
          
                             Toplam  10.000.000.000    100.000.000 100    100.000.000 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Karar organı 
(Yönetim Kurulu) 

Karar     Kuruluştaki 
görevi veya 

mesleği 

Görevli bulunduğu süre 
organındaki Adı soyadı Temsil ettiği kuruluş Başlama Ayrılma 

unvanı     tarihi tarihi 

1-Başkan Abdullah Erdem 
CANTİMUR 

Özelleştirme İdaresi 
Bşk. 

Maliye 
Bak.Bakan Yard. 20.5.2015 14.6.2016 

"   " İbrahim CÜREBAL Özelleştirme İdaresi 
Bşk. 

Proje Grup 
Başkanı 29.6.2016 17.4.2017 

"   "  Ahmet Hamdi 
BOYACI 

Özelleştirme İdaresi 
Bşk. 

Proje Grup 
Başkanı 17.4.2017 Devam 

ediyor. 

2-Üye Süleyman 
ŞEMDİNOĞLU 

Özelleştirme İdaresi 
Bşk. 

Başbakan Yard. 
Danışman 18.8.2015 14.9.2016 

"   " Doğan ATİLLA Özelleştirme İdaresi 
Bşk. Uzman 27.9.2016 17.4.2017 

"   "  Bahattin UZUN Özelleştirme İdaresi 
Bşk. Uzman 17.4.2017 Devam 

ediyor 
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DOĞAN 
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Bşk. 

Proje Grup 
Başkanı 24.3.2016 29.6.2016 

"   " Seçkin TURAN Özelleştirme İdaresi 
Bşk. Uzman 27.6.2016 17.4.2017 

"   " Mehmet Ali 
TOMBUL 
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ediyor 
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I. TOPLU BAKIŞ  
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (KBİ) saf bakır elde etmek amacıyla 1968 

yılında kurulmuş, Samsun izabe tesisleri 1973 yılında, Sülfürik Asit ünitesi de 1976 
yılında işletmeye alınmıştır. 

Şirket, ana sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmekte iken, 18.06.1984 
tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Etibank Genel Müdürlüğü’nün 
bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. Bağlı ortaklık statüsü, 25.11.1993 tarih ve 93/35 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Şirket’in özelleştirme kapsam ve programına 
alınması ile sona ermiş, 3291 sayılı Kanunun iptalinden sonra, 24.11.1994 tarih ve 4046 
sayılı Kanun kapsamında faaliyetlerini sürdürmüştür. 1991 yılında KBİ Küre İşletmesi, 
Etibank Küre İşletmesine devredilmiş, 1996 yılında da maden rezervinin tükenmesi 
nedeniyle Kutlular İşletmesi kapatılmıştır.  

Şirket’in özelleştirilmesi için 1995, 2000 ve 2003 yıllarında, Etibank’a ait bir 
bağlı ortaklık iken özelleştirme programına alınmış bir Şirket olan Eti Bakır A.Ş. ile 
birlikte satışı için üç kez ihaleye çıkılmış, ancak bir sonuç alınamamıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih ve 2004/23 sayılı kararıyla, 
Şirket’e ait Samsun İşletmesinin, varlık satışı yöntemiyle özeleştirilmesine karar 
verilmiştir. Çıkılan ihale sonucunda, bu tesisin üzerinde bulunduğu arazi ile üzerindeki 
taşınmazlar ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Eti Bakır A.Ş. (Etibank/Küre) 
hisseleri blok halinde en yüksek teklifi veren CE-KA firmasına 33 milyon ABD Doları 
bedelle satılmış, devir işlemleri 12.04.2004 tarihinde tamamlanmıştır. Bu satıştan Şirket 
11,1 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. 

ÖYK’nın 2004/109 sayılı kararıyla ekonomik rezervin bitmiş olması gerekçesi 
ile Murgul İşletmesi’nin kapatılmasına karar verilmiş; ancak, daha sonra ÖYK’nın 
2005/40 sayılı kararıyla anılan karardan vazgeçilerek Murgul İşletmesinin de varlık 
satışı yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiş ve işletme yeniden faaliyete 
geçirilmiştir. 

Bunu takiben çıkılan ihale sonucunda, 30.06.2006 tarih ve 2006/50 sayılı ÖYK 
kararıyla, Şirket’e ait maden sahalarının işletme hakkını ifade eden ruhsatları ile birlikte 
Murgul İşletmesinin ve Samsun’da yer alan arsaların “varlık satışı” yöntemiyle, Murgul 
İşletmesinde yer alan hidro elektrik santralinin ise 36 yıl süreyle, 36 yıl sonunda HES’in 
“çalışır, işler ve fiili teslim tarihinden sonra yapılmış tüm yatırımlar ile birlikte, Şirket, 
DSİ ve/veya EÜAŞ ya da yasal halefine iade” etmek üzere, işletme hakkının 
devredilmesi suretiyle ETİ Bakır A.Ş.’ye 37,6 milyon ABD Doları bedelle satılarak 
özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece; Murgul İşletmesi’nin devriyle Şirketin 
üretim faaliyeti tamamen sona ermiştir. 

Bu arada, 2006/52 ve 2006/86 sayılı ÖYK kararlarıyla, Şirket’in Murgul 
İlçesinde bulunan işletme dışı arazi ve arsaları, tespit edilen bedeller üzerinden Murgul 
Belediyesi ile Damar Beldesi Belediyesi’ne; 2006/67 sayılı ÖYK kararıyla da 1.678.963 

ISayıştay   



 

 

m²’lik taşınmazı “Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi” çerçevesinde bedelsiz olarak 
Maliye Hazine’sine devredilmiştir. 

ÖİB 13.03.2007 tarih ve 261 sayılı Başkanlık “Olur”u ile, Şirket’e ait 
Hidroelektrik Santralının bulunduğu binanın yer aldığı Artvin İli, Murgul İlçesi sınırları 
içerisinde bulunan toplam 2.792,94 m² yüzölçümlü 1240 no.lu parselin 837,88 TL 
bedelle Sümer Holding A.Ş.’ye devredilmesine ve bu arazinin Sümer Holding 
tarafından da EÜAŞ’a bedelsiz olarak devredilmesine karar vermiştir. 

Sonuç olarak; işletme faaliyetleri tamamen sona eren ve varlıkları elden 
çıkarılmış olan Şirket’in, ÖYK’nın 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararıyla, 
07.09.2007 tarihinden geçerli olmak üzere tasfiye edilmesine ve tasfiye işlemlerinin 
Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

Tasfiye kararı doğrultusunda 20.08.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında Şirketin tasfiye edilmesi kabul edilmiştir. Şirket’in tasfiye kararı 
07.09.2007 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirilmiş olup, bu tarihten itibaren tasfiye 
işlemleri hukuken başlamıştır.  

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin son 5 faaliyet dönemi ile ilgili toplu 
bilgilerine aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir. 
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Tablo No: 1 – Toplu Bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki 
yıl farkı 

Artış 
veya 

azalış % 
Sermaye Bin TL 100.000 100.000 100.000 100.000 0 (100.000) (100) 
Ödenmiş sermaye " 100.000 100.000 100.000 100.000 0 (100.000) (100) 
Öz kaynaklar " 125.304 130.864 132.509 134.257 4.730 (129.527) (96,5) 
Yabancı kaynaklar " 1.011 1.238 1.520 978 656 (322) (32,9) 
Maddi duran varlıklar (ed. 
değ.) TL 466.012 466.012 33.645 222.414 0 (222.414) (100) 

Maddi duran varl. bir. 
amor. " 466.010 466.010 33.645 33.645 0 (33.645) (100) 

Yatırım. için yap. nak.öd.  Bin TL -  -  -  -  -  -  -  
Yatırımların gerç. oranı 
(nakdi) % -  -  -  -  -  -  -  

Tüm alım tutarı TL 23.071 23.000 22.412 19.355 20.032 677 3,5 
 - İlk madde ve malzeme TL 87 87 87 0 0 0 0 
 - Diğer stoklar " -  -  -  -  -  -  -  
Kapsam dışı per. 
(ortalama) Kişi 8 8 6 4 4 0 0,0 

İşçi (ortalama) " 5 5 5 5 3 (2) (40) 
Personel için yap. tüm 
gid. Bin TL 1.178 1.260 1.179 988 1181 193 19,5 

Cari yıla ilişkin :                 
- Kap dışı personel. için 
yapılan gid. Bin TL 577 696 503 438 440 2 0,5 

- Kapsam dışı personel 
başına aylık ortalama 
gider 

TL 6.010 7.083 6.986 9.125 9.158 33 0,4 

 - İşçiler için yapılan gid.  Bin TL 374 355 354 422 233 (189) (44,8) 
 - İşçi başına aylık ort. 
gid.  TL 6.233 5.912 5.900 7.033 6.464 (569) (8,1) 

Dönem kârına ilişkin. 
vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler 

TL 1.895 1.419 332 461 51 (410) (88,9) 

Tahakkuk eden vergiler Bin TL 1.910 1.438 1.143 473 64 (409) (86,5) 
GSYİH'ye katkı 
(üret.fiyat.) " 1.850 1.189 1.131 536 (442) (978) (182,5) 

GSYİH'ye katkı (alıcı 
fiyat.) " 1.865 1.208 1.149 548 (429) (977) (178,3) 

GSMH'ye katkı (alıcı 
fiyat) Bin TL 1.865 1.208 1.149 548 (429) (977) (178,3) 

Faaliyet zararı Bin TL (1.345) (1.448) (1.301) (1.235) (1.068) 167 (13,5) 
Dönem kârı veya zararı Bin TL 9.439 6.980 1.976 2.209 524 (1.685) (76,3) 
Bilanço kârı veya zararı Bin TL 25.296 26.948 28.593 30.341 30.865 524 1,7 

Şirketin tüm varlıkları ÖYK kararları çerçevesinde özelleştirilmiş olup, ÖYK’nın 
22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararı ile de 07.09.2007 tarihinden geçerli olmak 
üzere tasfiye sürecine girmiştir.  

Hiçbir işletmecilik faaliyeti kalmayan Şirketin tek gelir kaynağı, varlıkların 
satışından elde edilen satış gelirlerinin bankalarda değerlendirilmesi suretiyle elde 
edilen faiz gelirleridir.  

IIISayıştay   



 

 

 

2015 yılında bankalarda değerlendirilen paralardan elde edilen faiz geliri 2 
milyon TL olmuş, dönem kârı ise gelirlerden giderlerin düşülmesi sonucu 473,1 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. 

Mevcutların satış suretiyle değerlendirilerek paraya çevrilmesi, alacakların tahsil 
edilmesi, borçların ödenmesi gibi tasfiye işlemlerinin önemli ölçüde tamamlanmasına 
rağmen; Şirket leyh ve aleyhinde açılmış bulunan derdest davalar nedeniyle Şirket’in 
tasfiyesi sonuçlandırılamamıştır. Bu sebeple; ÖİB’nin 09.02.2017 tarih ve 829 sayılı 
yazısına istinaden, Şirket Yönetim Kurulunun 06.03.2017 tarih ve 2017/5-6 sayılı 
kararıyla Şirket tarafından izlenen 17 adet icra takibi ile 1 adet davanın Borçlar 
Kanununun 184. maddesi uyarınca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’a 
(ADÜAŞ) bedeli karşılığında temlik edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu, 
temellük eden kuruluşun bir kamu kuruluşu olması ve tahsil imkanı kalmayan alacaklar 
nedeniyle zarar görmemesi amacıyla iki dosyanın faiz alacağından vazgeçerek temlik 
sözleşmesi ile alacakların 366.066,20 TL bedel üzerinden devredilmesine karar 
vermiştir. Söz konusu sözleşme 16.03.2017 tarihinde imzalanmış, bedelin 31.03.2017 
tarihinde ADÜAŞ tarafından Şirkete aktarılmıştır.  

Devlet Personel Başkanlığına istihdam fazlası olarak bildirilen son iki personelin 
de diğer kamu kurumlarına atamaları yapılmış, Şirkette çalışan kalmamıştır. 2017 
yılında tasfiyenin tamamlanması gerekmektedir. 

Öneriler: 
Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2016 yılı 

çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneri 
aşağıdadır.  

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararına 
istinaden; tasfiye sürecine giren Şirketin, tasfiye işlemlerinin bir an önce 
sonuçlandırılması (sayfa:5), 

Sonuç: 
 Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin 09.05.2017 tarihindeki 
kendi Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 524.147,56 Türk 
Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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II. İDARÎ BÜNYE 
A - Mevzuat: 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ülkenin bakır ihtiyacının karşılanması amacıyla 

1968 yılında T. T. Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. 18.06.1984 tarihinde 
yürürlüğe giren 233 sayılı KHK kapsamına alınarak, Etibank Genel Müdürlüğü’nün (Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı Kararıyla; Etibank 
Genel Müdürlüğü’ne ait olan kamu hisselerinin özelleştirilmesi amacıyla 1993 yılında, 
3291 sayılı Kanun hükümlerine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (Kamu 
Ortaklığı İdaresi) bağlanmış ve bağlı ortaklık statüsü sona ermiştir.  

Ancak; 3291 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine 
Şirketin özelleştirme çalışmalarına bir süre ara verilmiş; 4046 sayılı Kanunun 
27.11.1994 tarihinde yayımlanması ile özelleştirme çalışmalarına tekrar başlanmıştır.  

Şirket’in Küre İşletmesi 1991 yılında Etibank Küre işletmesine devredilmiştir. 
Maden rezervinin tükenmesi nedeniyle Kutlular İşletmesi 1996 yılında kapatılmıştır. 

Şirketin özelleştirilmesi amacıyla, 1995 ve 2000 yıllarında KBİ A.Ş. olarak, 2003 
yılında ise Eti Bakır A.Ş. (Etibank/Küre) ile birlikte özelleştirilmesi için çıkılan 
ihalelerden bir sonuç alınamamıştır. 

2004 yılında Eti Bakır A.Ş.’nin (Etibank/Küre) “blok satış” yöntemiyle, Şirket’e 
ait Samsun İşletmesinin “varlık satışı” yöntemiyle birlikte özelleştirilmesini sağlamak 
amacıyla çıkılan ihale sonucunda, CE-KA firmasına 33 milyon ABD doları bedelle 
satışı 02.04.2004 tarih ve 2004/23 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla 
onaylanmış ve satış sözleşmesi 12.04.2004 tarihinde imzalanmıştır. Bu satıştan Şirket, 
11,1 milyon ABD doları gelir elde etmiştir. 

Ekonomik rezervin bitmiş olması nedeniyle, 2004/109 sayılı ÖYK kararıyla 
kapatılmasına karar verilen Murgul İşletmesinin ÖYK’nın 2005/40 sayılı kararıyla 
“varlık satışı” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir. İşletme tekrar faaliyete 
geçirilmiş, bunu takiben çıkılan ihale sonucunda, 30.06.2006 tarih ve 2006/50 sayılı 
ÖYK kararıyla, Şirket’e ait maden sahalarının işletme hakkını ifade eden ruhsatları ile 
birlikte Murgul İşletmesinin ve Samsun’da yer alan arsaların “varlık satışı” yöntemiyle, 
Murgul İşletmesinde yer alan hidro elektrik santralinin ise 36 yıl süreyle, 36 yıl sonunda 
HES’in “çalışır, işler, ve fiili teslim tarihinden sonra yapılmış tüm yatırımlar ile birlikte, 
ŞİRKET, DSİ, ve/veya EÜAŞ ya da yasal halefine iade” etmek üzere, işletme hakkının 
devredilmesi suretiyle ETİ Bakır A.Ş.’ye satılarak özelleştirme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, Murgul İşletmesine ait arazi ve arsalardan bir kısmı ÖYK’nın 2006/52 
ve 2006/86 sayılı kararları ile Murgul Belediyesi ile Damar Beldesi Belediyesi’ne; 
1.678.963 m² taşınmaz ise 2006/67 sayılı ÖYK kararı ile “Çoruh Nehri Projesi“ 
çerçevesinde bedelsiz olarak Maliye Hazinesi’ne devredilmiştir.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 13.03.2007 tarih ve 261 sayılı Başkanlık “Olur”u 
ile Şirket’e ait Hidroelektrik Santralının bulunduğu binanın yer aldığı Artvin İli, Murgul 
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İlçesi sınırları içerisinde bulunan 1240 nolu parseli Sümer Holding AŞ’ye, Sümer 
Holding tarafından da EÜAŞ’a bedelsiz olarak devredilmesine karar vermiştir. 

Böylece, varlıkları paraya çevrilen ve hiçbir işletmecilik faaliyeti kalmayan 
Şirket’in, 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla, 
tasfiye edilmesine ve tasfiye işlemlerinin Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar, 20.08.2007 tarihinde Şirket merkezinde 
yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş; tasfiye kurulu teşkil 
edilmiş ve 12.09.2007 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 

Şirketin tasfiye çalışmaları, Şirket mevcutlarının satış suretiyle değerlendirilerek 
paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve kalanın 
ortaklara paylaştırılması işlemlerini kapsamaktadır. Şirket; söz konusu tasfiye 
işlemlerini tamamlamasına rağmen; Şirket leyh ve aleyhinde açılmış bulunan derdest 
davalar nedeniyle Şirket’in tasfiyesi sonuçlandırılamamıştır. 

Şirketin 31.03.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda, “Dilekler” 
maddesinin görüşülmesi esnasında, bazı gerçek kişi ortaklar, geçmişte çok yüksek 
paralarla aldıkları hisseler nedeniyle çok mağdur olduklarını, bu soruna bir çözüm 
bulunması gerektiğini dile getirmişlerdir. Daha sonra 14 ortak tarafından ihtiyati tedbir 
talepli olarak, Ankara 5.Ticaret Mahkemesinde, 2008/218 Esas ile; Şirket’in 
kuruluşundan bu yana yapılan Genel Kurul toplantılarının geçersizliğinin tespiti, bu 
tespitler sonrasında yeni hisse dağılımına göre ortaklık haklarının belirlenmesi, Şirket’e 
ait olan ve bedelsiz devredilen gayrimenkullerden hisselerine düşecek tutarın 
kendilerine ödenmesi talepleri ile 16.04.2008 tarihinde dava açılmıştır. 

11.07.2011 tarihli HSYK tarafından verilen karara istinaden ticaret mahkemeleri 
tek hakimli olarak faaliyete devam edeceğinden, Ankara 5.ticaret Mahkemesinde 
görülen dava 01.08.2011 tarihinde Ankara 10.Ticaret Mahkemesine devredilmiş ve 
2011/9 Esasını almıştır. Yargılama bu tarihten itibaren Ankara 10.Ticaret 
Mahkemesinde devam etmiştir. 

Ankara 10. Ticaret Mahkemesi dosyayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine 
bilirkişi incelemesi yapılmak üzere göndermiş; bilirkişilerce düzenlenen rapor Şirket 
savunmalarını destekler nitelikte çıkmış, mahkeme bilirkişi raporunu yeterli görerek 
22.12.2011 tarihinde davanın reddine karar vermiştir.  

Davacı taraflarca temyize gidilmiştir. Yargıtay’ca temyiz incelemesi sırasında ilk 
derece mahkemesinin davanın reddi kararını davacılardan ikisine tebliğ etmediğini 
tespit etmiş ve bu şekli eksikliğin giderilmesi amacıyla dosyayı tekrar ilk derece 
mahkemesi olan Ankara 10. Ticaret Mahkemesine gönderilmiştir.  

Ankara 10. Ticaret Mahkemesi tebligatları tamamlayarak dosyayı tekrar temyiz 
incelemesi için Yargıtay’a göndermiş ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2013/175 Esas 
ve 19.06.2013 tarih ve 2013/12823 sayılı kararı ile mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin değerlendirilmesinde usul ve kanuna aykırı bir yön 
bulunmadığından davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün 
onanmasına karar verilmiştir.  
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Davacılar tarafından Yargıtay kararının düzeltilmesi talebiyle yapılan 
başvurunun da yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2013/14028 Esas ve 07.11.2013 
tarih ve 2013/19847 sayılı kararı ile HUMK’nın 442. maddesi gereğince reddine karar 
verilerek kesinleşmiştir. 

Şirket aleyhine bazı gerçek kişi ortaklar tarafından, Şirket aleyhine açılan 
davaların kesinleşmesi üzerine, 30.12.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı ile Şirketin ödenmiş sermayesinin TTK’nın 540 ve devamı maddeleri 
doğrultusunda pay sahiplerine payları nispetinde iade edilmesi 4044 adet olumsuz oya 
karşılık, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılan değerlemeler ile 1.000 TL nominal 
bedelli bir hissenin iade bedeli 8 kuruş olarak belirlenmiştir. Olağanüstü Genel Kurul 
Kararı 07.01.2014 tarih ve 8480 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 09-10 Mart 2014 
tarihlerinde Milliyet ve Posta Gazetelerinde yayımlanarak ortaklara duyurulmuştur.  

Olağanüstü Genel Kurul kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilanını müteakip 
Ocak 2014 ayında ÖİB’nin sermaye payı, Mart 2014 ayında ise Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün sermaye payı iade edilmiştir. Ancak, Şirketin tasfiye sürecinin henüz 
tamamlanmamış olması nedeniyle sermaye pay ödemeleri ortaklardan alacaklar 
hesabına kaydedilmiştir. Yönetim Kurulunun 15.07.2016 tarih ve 2016/9-21 sayılı 
Kararıyla tasfiye kapatma işlemleri için gerekli miktar ayrılarak kalan paranın ortaklar 
arasında payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca; 
ortaklardan alacaklar hesabı sermaye hesabıyla karşılıklı olarak kapatılmış, geçmiş 
yıllar karları dağıtılmış ve küçük ortakların payı olan toplam 2.621,17 TL Diğer Çeşitli 
Borçlar hesabına aktarılmıştır.  

Şirketin tasfiye sürecinde arşiv taramasında, Şirkete ait birkaç tapu senedi ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca, Murgul İşletmesini özelleştirme sonucu alan firma tarafından 
11.03.2014 tarihli yazı ile Giresun Espiye’de Şirket adına kayıtlı olan bir arsanın 
kendilerine devri talep edilmiştir.  

Söz konusu gelişmeler üzerine; muhasebe kayıtlarında yer almayan 
gayrimenkullerinin olması ihtimalini araştırmak amacıyla Şirket, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne ve faal durumda iken Şirket faaliyetlerinin yürütülmüş olduğu ilçe 
Tapu Müdürlüklerine yazı yazmıştır. Ağustos 2014 ayında alınan cevabi yazılarda, 
Giresun ili Espiye ilçesinde rödovans sahasında 36 parsel, Trabzon ili Sürmene ilçesinde 
21 m2 lik bir parsel, Artvin ili Borçka ilçesinde 109 m2 ortaklı bir parsel bulunduğunu 
tespit etmiştir. Ayrıca, Şirket’in Samsun ili Tekkeköy ilçesinde 18 adet gayrimenkul ile 
Artvin ili Murgul ilçesinde 200 m2 gayrimenkul üzerinde irtifak hakkının olduğu tespit 
edilmiştir.  

Söz konusu gayrimenkullerle ilgili olarak ÖİB’ye 19.11.2014 tarihinde yazı 
yazılmış ve ÖİB 03.03.2015 tarihli cevabi yazısında tespit edilen gayrimenkullerin 
Şirket kayıtlarına alınması, değerlerinin tespit edilmesi ve Murgul ilçesindeki irtifak 
hakkının Hidroelektrik santrali özelleştirme sözleşmesinde yer alması nedeniyle alıcı 
firmaya devredilmesi belirtilmiştir.  
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Şirket tarafından yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu gayrimenkullerin 
toplam rayiç değeri 188.769 TL olarak tespit edilmiş ve Yönetim Kurulunun 28.04.2015 
tarih ve 4-8 sayılı kararıyla; tapuda Şirket adına kayıtlı bulunan toplam 92.123 m2 
gayrimenkullerin rayiç değerinin 188.769 TL olduğu tespit edilmiş ve muhasebe 
kayıtlarına alınmıştır.  

Ayrıca, Artvin Murgul ilçesinde Şirket adına kayıtlı 1 parsel olduğu anlaşılmış, 
yapılan incelemelerde söz konusu parselin Murgul İşletmesinin satış sözleşmesi 
kapsamında devredildiği, ancak Murgul Tapu Müdürlüğünce yapılan bir hata 
neticesinde devrin resen iptal edildiği anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 
18.06.2015 tarih ve 2015/7-11 sayılı kararıyla söz konusu parsel tekrar devredilmiştir.  

Yönetim Kurulu 23.12.2015 tarihli toplantısında 2015/12-17, 12-18 ve 12-19 
sayılı kararlarıyla Artvin Borçka ve Trabzon Sürmene ilçelerindeki taşınmazlar ile 
Samsun ilindeki irtifak haklarının satışı için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.  

Samsun ilinde yer alan irtifak haklarının şehirden uzak olması, DSİ’nin yeni su 
hattı dışında olması sebepleriyle satış ve kullanım imkanı bulunmadığından satışı 
gerçekleştirilememiş ve Yönetim Kurulu 22.02.2016 tarih ve 2016/1-3 sayılı kararıyla 
irtifak haklarının terkin edilmesine karar verilmiştir. Terkin işlemleri 27.04.2016 ve 
29.04.2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 03.03.2016 tarihli toplantısında 2016/2-7 sayılı kararıyla Artvin 
Borçka ilçesinde taşınmazın ve 2016/2-8 sayılı kararıyla Artvin Borçka ilçesinde 
taşınmazın ADÜAŞ’a satışına karar vermiş ve satış işlemleri 24.05.2016 ve 25.05.2016 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığının 01.04.2016 tarihli yazısında Giresun Espiye ilçesindeki 36 
adet parselin Hazine’ye devrinin gerektiği bildirilmiştir. ÖİB’nin 27.05.2016 tarihli 
yazısıyla Şirket; söz konusu taşınmazların hazineye devredilmesi hususunda 
talimatlandırılmıştır. Yönetim Kurulunun 02.06.2016 tarih ve 2016/6-16 sayılı kararıyla 
Giresun Espiye ilçesindeki 36 adet parsel 27.06.2016 tarihinde Hazine’ye bedelsiz 
olarak devredilmiş ve Yönetim Kurulunun 09.08.2016 tarih ve 2016/10-23 sayılı 
kararıyla taşınmazların toplam bedeli 186.520 TL zarar kaydedilmiştir. 

2016 yılında Şirket Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda tahsil imkanı 
kalmayan alacak hesapları zarar kaydedilmiş, teminat mektupları iade edilmiş, 
alacaklılarının başvurmaması nedeniyle hesaplarda kalan borç tutarları kar kaydedilmiş, 
iz bedelle hesaplarda takip edilen maddi duran varlıklar ÖİB’ye devredilerek 
hesaplardan çıkarılmıştır.  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararına 
istinaden; tasfiye sürecine giren ve son aşamasına gelen Şirketin, tasfiye işlemlerinin bir 
an önce sonuçlandırılması önerilir. 

Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 09.05.2017 tarihinde gerçekleştirmiş, 
2016 yılı bilançosu ve gelir tablosu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve terkin işlemleri için 
gereken tutarın ayrılarak kalan bakiyenin ortaklara dağıtılmasına oy çokluğuyla karar 
verilmiştir. 
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Şirket tarafından yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu gayrimenkullerin 
toplam rayiç değeri 188.769 TL olarak tespit edilmiş ve Yönetim Kurulunun 28.04.2015 
tarih ve 4-8 sayılı kararıyla; tapuda Şirket adına kayıtlı bulunan toplam 92.123 m2 
gayrimenkullerin rayiç değerinin 188.769 TL olduğu tespit edilmiş ve muhasebe 
kayıtlarına alınmıştır.  

Ayrıca, Artvin Murgul ilçesinde Şirket adına kayıtlı 1 parsel olduğu anlaşılmış, 
yapılan incelemelerde söz konusu parselin Murgul İşletmesinin satış sözleşmesi 
kapsamında devredildiği, ancak Murgul Tapu Müdürlüğünce yapılan bir hata 
neticesinde devrin resen iptal edildiği anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 
18.06.2015 tarih ve 2015/7-11 sayılı kararıyla söz konusu parsel tekrar devredilmiştir.  

Yönetim Kurulu 23.12.2015 tarihli toplantısında 2015/12-17, 12-18 ve 12-19 
sayılı kararlarıyla Artvin Borçka ve Trabzon Sürmene ilçelerindeki taşınmazlar ile 
Samsun ilindeki irtifak haklarının satışı için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.  

Samsun ilinde yer alan irtifak haklarının şehirden uzak olması, DSİ’nin yeni su 
hattı dışında olması sebepleriyle satış ve kullanım imkanı bulunmadığından satışı 
gerçekleştirilememiş ve Yönetim Kurulu 22.02.2016 tarih ve 2016/1-3 sayılı kararıyla 
irtifak haklarının terkin edilmesine karar verilmiştir. Terkin işlemleri 27.04.2016 ve 
29.04.2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 03.03.2016 tarihli toplantısında 2016/2-7 sayılı kararıyla Artvin 
Borçka ilçesinde taşınmazın ve 2016/2-8 sayılı kararıyla Artvin Borçka ilçesinde 
taşınmazın ADÜAŞ’a satışına karar vermiş ve satış işlemleri 24.05.2016 ve 25.05.2016 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığının 01.04.2016 tarihli yazısında Giresun Espiye ilçesindeki 36 
adet parselin Hazine’ye devrinin gerektiği bildirilmiştir. ÖİB’nin 27.05.2016 tarihli 
yazısıyla Şirket; söz konusu taşınmazların hazineye devredilmesi hususunda 
talimatlandırılmıştır. Yönetim Kurulunun 02.06.2016 tarih ve 2016/6-16 sayılı kararıyla 
Giresun Espiye ilçesindeki 36 adet parsel 27.06.2016 tarihinde Hazine’ye bedelsiz 
olarak devredilmiş ve Yönetim Kurulunun 09.08.2016 tarih ve 2016/10-23 sayılı 
kararıyla taşınmazların toplam bedeli 186.520 TL zarar kaydedilmiştir. 

2016 yılında Şirket Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda tahsil imkanı 
kalmayan alacak hesapları zarar kaydedilmiş, teminat mektupları iade edilmiş, 
alacaklılarının başvurmaması nedeniyle hesaplarda kalan borç tutarları kar kaydedilmiş, 
iz bedelle hesaplarda takip edilen maddi duran varlıklar ÖİB’ye devredilerek 
hesaplardan çıkarılmıştır.  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararına 
istinaden; tasfiye sürecine giren ve son aşamasına gelen Şirketin, tasfiye işlemlerinin bir 
an önce sonuçlandırılması önerilir. 

Şirket Olağan Genel Kurul toplantısını 09.05.2017 tarihinde gerçekleştirmiş, 
2016 yılı bilançosu ve gelir tablosu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve terkin işlemleri için 
gereken tutarın ayrılarak kalan bakiyenin ortaklara dağıtılmasına oy çokluğuyla karar 
verilmiştir. 

 

 

 

C - Personel durumu: 
1 - Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Şirket’in 2016 yılına ilişkin personel sayısı geçen yıl verileri ile birlikte aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo No : 2 – Personel Durumu 

Personel 

2015 2016 

Çalışan personel Norm Program Çalışan personel kadro kadro 

Ortalama Yıl 
sonu Sayı Sayı Ortalama Yıl 

sonu 
Kişi Kişi Kişi Kişi 

A-Memurlar: (*)             
                           Toplam (A)             
B-Sözleşmeliler (*)             
                           Toplam (B)             
C-İşçiler:             
   Sürekli işçiler             
   a)Aylıklılar (kapsam dışı) 4 4     4 3 
   b)Gündelikçiler (Saat ücretliler) 5 5     3 2 
                           Toplam (C) 9 9     7 5 
         Genel toplam (A+B+C) 9 9     7 5 
         Yüklenici işçileri   2        2 

(*) Tüm personel işçi statüsündedir. 
Şirketin tasfiyesine karar verildiği tarihte 26 olan personel sayısı, 2011 yılı sonu 

itibariyle 14’e ve 2012 yılı sonu itibariyle de 13’e düşmüştür. 2013 yılında personel 
sayısında değişiklik olmayan Şirket’in, 2014 yılında 4 kapsam dışı personelinin 
istihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri yapılmış, 
böylece, 2014 yıl sonu personel sayısı 9’a inmiştir. 2015 yılında personel sayısında 
değişiklik olmamıştır.  

2016 yılında, Şirket Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı istihdam fazlası 
personel olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir. 2016 yılında Genel Müdür 
Yardımcısı başka bir kuruma nakledilmiştir. Ayrıca, 3 kapsam içi personelin iş akitleri 
feshedilmiştir. Böylece; 2016 yıl sonu itibariyle personel sayısı 5’e inmiştir. 

2017 yılında da Şirket Hukuk Müşaviri ve Muhasebe Müdürü istihdam fazlası 
personel olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir. Denetim tarihi itibariyle 
(Mayıs 2017) söz konusu 3 kapsam dışı personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakil işlemleri tamamlanmış ve Şirket’te çalışan kalmamıştır. Kapsam içi 2 personelin 
ise 2017 yılında iş akitleri feshedilmiştir.  

Ayrıca, yardımcı hizmetlerin yürütülmesi de hizmet alımı yolu ile temin edilen 2 
adet yüklenici işçisi ile yapılmıştır. Söz konusu hizmet alım sözleşmesi 31.12.2016 
tarihinde sona ermiş, tasfiye sürecinin sona ermek üzere olması sebebiyle yeni ihale 
yapılmamış, taşeron personelin kıdem tazminatları Yönetim Kurulunun 27.12.2016 
tarih ve 2016/16-34 sayılı kararı uyarınca ödenmiştir. 

2 - Personele yapılan harcamalar: 
Şirket personeli için 2016 yılında yapılmış olan harcamalar geçen yıl verileri ile 

birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

5Sayıştay   



  

Ta
bl

o 
N

o 
:3

 –
 P

er
so

ne
le

 y
ap

ıla
n 

ha
rc

am
al

ar
 

 Pe
rs

on
el

e 
ya

pı
la

n 
ha

rc
am

al
ar

 

20
15

 
20

16
 

H
ar

ca
na

n 
  

H
ar

ca
na

n 

To
pl

am
 

ha
rc

am
a 

K
işi

 b
aş

ın
a 

ay
da

 d
üş

en
 

Ö
de

ne
ği

n 
so

n 
du

ru
m

u 

Es
as

 
üc

re
tle

r 
Ek

 
öd

em
el

er
 

So
sy

al
 

gi
de

rle
r 

Ca
ri 

yı
l 

to
pl

am
ı 

G
eç

m
iş 

yı
lla

 
ilg

ili
 

öd
em

e 
ve

 g
er

i 
al

ış 

To
pl

am
 

ha
rc

am
a 

K
işi

 
ba

şın
a 

ay
da

 
dü

şe
n 

Bi
nT

L 
TL

 
Bi

nT
L 

Bi
nT

L 
Bi

nT
L 

Bi
nT

L 
Bi

nT
L 

Bi
nT

L 
Bi

nT
L 

TL
 

A
-Y

ön
et

im
 k

ur
ul

u 
üy

el
er

i 
ve

 d
en

et
çi

le
r 

12
8 

3.
55

6 
15

5 
11

1 
18

 
 

12
9 

  
12

9 
3.

58
3 

   
 (k

ur
ul

uş
 d

ışı
) 

  
  

  
 

  
 

  
  

 
  

B-
M

em
ur

la
r (

*)
 

  
  

  
 

  
 

  
  

 
  

   
   

   
 T

op
la

m
 (A

+B
) 

12
8 

3.
55

6 
15

5 
11

1 
18

 
  

12
9 

  
12

9 
3.

58
3 

C
-İş

çi
le

r 
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
   

1-
Sü

re
kl

i i
şç

ile
r 

(k
ap

sa
m

 d
ışı

) 
43

8 
9.

12
5 

37
0 

27
3 

82
 

84
 

43
9 

 
43

9  
9.

14
6 

   
2-

G
ün

de
lik

çi
le

r (
Sa

at
 

üc
re

tli
le

r)
 

42
2 

7.
03

3 
47

1 
12

1 
33

 
79

 
23

3 
37

9 
61

2 
6.

46
4 

   
   

   
   

   
To

pl
am

 (C
) 

86
0 

  
84

1 
39

4 
11

5 
16

3 
67

2 
37

9 
1.

05
1 

  
 G

en
el

 to
pl

am
  

98
8 

  
99

6 
50

5 
13

3 
16

3 
80

1 
37

9 
1.

18
0 

  
G

eç
en

 y
ıl 

to
pl

am
ı 

1.
17

9 
  

1.
10

9 
61

4 
16

0 
21

4 
98

8 
  

98
8 

  
   

   
   

   
 F

ar
k 

(1
91

) 
  

(1
13

) 
(1

09
) 

(2
7)

 
(5

1)
 

(1
87

) 
37

9 
19

2 
  

 

6 Sayıştay   



  

Ta
bl

o 
N

o 
:3

 –
 P

er
so

ne
le

 y
ap

ıla
n 

ha
rc

am
al

ar
 

 Pe
rs

on
el

e 
ya

pı
la

n 
ha

rc
am

al
ar

 

20
15

 
20

16
 

H
ar

ca
na

n 
  

H
ar

ca
na

n 

To
pl

am
 

ha
rc

am
a 

K
işi

 b
aş

ın
a 

ay
da

 d
üş

en
 

Ö
de

ne
ği

n 
so

n 
du

ru
m

u 

Es
as

 
üc

re
tle

r 
Ek

 
öd

em
el

er
 

So
sy

al
 

gi
de

rle
r 

Ca
ri 

yı
l 

to
pl

am
ı 

G
eç

m
iş 

yı
lla

 
ilg

ili
 

öd
em

e 
ve

 g
er

i 
al

ış 

To
pl

am
 

ha
rc

am
a 

K
işi

 
ba

şın
a 

ay
da

 
dü

şe
n 

Bi
nT

L 
TL

 
Bi

nT
L 

Bi
nT

L 
Bi

nT
L 

Bi
nT

L 
Bi

nT
L 

Bi
nT

L 
Bi

nT
L 

TL
 

A
-Y

ön
et

im
 k

ur
ul

u 
üy

el
er

i 
ve

 d
en

et
çi

le
r 

12
8 

3.
55

6 
15

5 
11

1 
18

 
 

12
9 

  
12

9 
3.

58
3 

   
 (k

ur
ul

uş
 d

ışı
) 

  
  

  
 

  
 

  
  

 
  

B-
M

em
ur

la
r (

*)
 

  
  

  
 

  
 

  
  

 
  

   
   

   
 T

op
la

m
 (A

+B
) 

12
8 

3.
55

6 
15

5 
11

1 
18

 
  

12
9 

  
12

9 
3.

58
3 

C
-İş

çi
le

r 
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
   

1-
Sü

re
kl

i i
şç

ile
r 

(k
ap

sa
m

 d
ışı

) 
43

8 
9.

12
5 

37
0 

27
3 

82
 

84
 

43
9 

 
43

9 
9.

14
6 

   
2-

G
ün

de
lik

çi
le

r (
Sa

at
 

üc
re

tli
le

r)
 

42
2 

7.
03

3 
47

1 
12

1 
33

 
79

 
23

3 
37

9 
61

2 
6.

46
4 

   
   

   
   

   
To

pl
am

 (C
) 

86
0 

  
84

1 
39

4 
11

5 
16

3 
67

2 
37

9 
1.

05
1 

  
 G

en
el

 to
pl

am
  

98
8 

  
99

6 
50

5 
13

3 
16

3 
80

1 
37

9 
1.

18
0 

  
G

eç
en

 y
ıl 

to
pl

am
ı 

1.
17

9 
  

1.
10

9 
61

4 
16

0 
21

4 
98

8 
  

98
8 

  
   

   
   

   
 F

ar
k 

(1
91

) 
  

(1
13

) 
(1

09
) 

(2
7)

 
(5

1)
 

(1
87

) 
37

9 
19

2 
  

 

 

 
 

2016 yılında 129 bin TL’si Yönetim Kurulu üyelerine, 440 bin TL’si kapsam dışı 
personele ve 612 bin TL’si de kapsam içi personele ait olmak üzere toplam olarak 1.181 
bin TL harcama yapılmıştır.  

2016 yılında kapsam içi 3 personelin iş akitleri feshedilmiş ve toplam 380 bin TL 
geçmiş yıllarla ilgili ödeme gerçekleştirilmiştir. 

Şirket’te kapsam içi statüde çalışan personelin ücretleri, Koop - İş Sendikası ile 
15.06.2015 tarihinde imzalanan 01.01.2015-31.12.2016 toplu iş sözleşmesi 
çerçevesinde, kapsam dışı personel ücretleri ise YPK kararları doğrultusunda 
ödenmektedir. 

2017 yılında kapsam içi personel kalmadığı için Yönetim Kurulunun 19.01.2017 
tarih ve 2017/3-4 sayılı kararıyla Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası üyeliği iptal 
edilmiştir. 

3 - Sosyal konular ve giderleri: 
Şirket’in 2016 yılı sosyal harcamalarının ayrıntısı geçen yıl verileriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo No: 4 – Sosyal Giderler 

Sosyal giderler 

Kapsam dışı İşçiler Toplam Fark 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL 

Bin 
TL   

A-Cari yılla ilgili:             
    1-Aile ve çocuk yardımı             
    2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı             
    3-Sosyal yardım zammı     13,8 7,1 13,8 7,1 (6,7) 
    4-Barındırma giderleri             
    5-Yedirme yardımı             
    6-Giydirme yardımı     4,3 2,9 4,3 2,9 (1,4) 
    7-Taşıma giderleri     17,1 9,2 17,1 9,2 (7,9) 
    8-TC Emekli Sandığı kurum karşılığı ve ek 
karşılıklar 9,8 11,1 

   9,8 11,1 1,3 

    9-Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 15,3 12,9 19,1 8,6 34,4 21,5 (12,9) 
  10-SSK primi işveren payı 50,5 50,1 64,6 42,9 115,1 93 (22,1) 
  11-İşsizlik sigortası işveren payı 4,9 4,9 5,9 4,1 10,8 9 (1,8) 
  12-Sağlık giderleri 4,9 5,6    4,9 5,6 0,7 
  13-Eğitim giderleri             
  14-Spor giderleri             
  15-Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar             
  16-Personel dernek ve vakıflarına yardımlar             
  17-Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler     4 3,9 4 3,9 (0,1) 

Toplam (A) 85,4 84,6 128,8 78,7 214,2 163,3 (50,9) 
B-Geçmiş yıllarla ilgili:             
    1-Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı             
    2-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı      329,4  329,4 329,4 
    3-Diğer ödemeler      50,1  50,1 50,1 

Toplam (B)       379,5   379,5 379,5 
Genel Toplam (A+B) 85,4 84,6 128,8 458,2 214,2 542,8 328,6 

2016 yılında personel için toplam 542,8 bin TL sosyal harcama yapılmış olup bu 
tutarın 163,3 bin TL’si cari yıla ilişkin, 379,5 bin TL’si ise geçmiş yıllara ilişkindir. 
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III. MALÎ BÜNYE 
Şirketin 2016 yılı malî durumuna ilişkin veriler geçen yıl verileri ile birlikte 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo No: 5 – Mali Durum 

 Mali durum 2015 2016 Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar ( Aktif )  :          
1 - Dönen varlıklar          
a ) Hazır değerler 33.305 24,6 3.413 63,4 (29.892) 
b ) Kısa sürede paraya çev. değ. 101.740 75,2 1.972 36,6 (99.768) 

Toplam ( 1 ) 135.045 99,9 5.385 100 (129.660) 
2 - Duran varlıklar           
a ) Uzun sürede paraya çev. değ. 1   1   0 
b ) Bağlı değerler 189 0,1     (189) 

Toplam ( 2 ) 190 0,1 1   (189) 
                Varlıklar toplamı 135.235 100 5.386 100 (129.849) 
Kaynaklar ( pasif ) :          
1 - Yabancı kaynaklar          
 b ) Kısa süreli 87 0,1 40 0,74 (47) 
 a ) Uzun süreli 891 0,7 616 11,4 (275) 

Toplam ( 1 )  978 0,7 656 12,2 (322) 
2 - Özkaynaklar 134.257 99,3 4.730 87,8 (129.527) 
                Kaynaklar toplamı 135.235 100 5.386 100 (129.849) 

Şirket; işletmelerinin özelleştirilmesi işlemleri 2006 yılında tamamlandıktan 
sonra işletmecilik faaliyetlerine son vermiştir. Şirketin tasfiyesine ilişkin karar 
07.09.2007 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 12.09.2007 tarihinde Ticaret Sicil 
Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin tasfiye sürecinde olması ve faaliyeti bulunmaması 
nedeniyle; 2016 yılı sonu itibarıyla malî durumunu gösteren yukarıdaki çizelge 
düzenlenmiş, ancak dönemler itibari ile karşılaştırmalı mali bünye analizi ve 
değerlendirmesine yer verilmemiştir.  

Tüm faaliyetleri hazır değerlerin nemalandırılması, alacaklarının tahsili ve 
borçlarının ödenmesinden ibaret olan Şirketin sermayesinin payları nispetinde ortaklara 
dağıtılması neticesinde; 2016 yılında kaynaklar toplamı geçen yıla göre %96 oranında 
129,8 milyon TL azalışla 5,4 milyon TL’ye inmiştir. Kaynakların %87,9 oranında 4,7 
milyon TL’si öz kaynaklardan oluşmuştur. Kaynakların %100’ü dönen varlıklara tahsis 
edilmiş olup, bu tutarın %63,4’ü oranında 3,4 milyon TL’lik kısmı hazır değerlere ve 
%36,6’sı oranında 2 milyon TL’lik kısmı ise kısa sürede paraya çevrilebilir değerlere 
ait bulunmaktadır.  
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III. MALÎ BÜNYE 
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aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Tasfiye halinde olan Şirket’in hiçbir işletmecilik faaliyeti bulunmamaktadır. Bu 
nedenle işletme çalışmalarına ilişkin alt bölüm başlıkları açılmamıştır. 

Şirket’in 2016 yılı işletme bütçesi ile 1,6 milyon TL tutarında gider yapılması 
öngörülmüş; yıl içinde revize bütçe hazırlanmamış; yıl sonu itibarıyla gerçekleşme tutarı 
1,1 milyon TL olmuştur.  

Giderlerin ayrıntısı, 2016 yılı programıyla karşılaştırmalı olarak ve 2015 yılı 
gerçekleşmesi ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo No: 6 – Giderler 

Giderler 
2015 Yılı 

Gerçekleşen 

2016 

Ödenek   
Ödeneğe 

göre 
fark 

Ödeneğe göre 
sapmalar 

İlk 
durum 

Son 
durum Gerçekleşen 

(son 
duruma 
göre) 

İlk duruma 
göre 

Son 
duruma 

göre 
BinTL BinTL BinTL BinTL BinTL % % 

-İlk madde ve 
malzeme giderleri 13,4 19,5 19,5 12,5 (7) (35,9) (35,9) 

-İşçi ücret ve 
giderleri 417,9 471,4 471,4 234,3 (237,1) (50,3) (50,3) 

-Memur ve sözleş. 
personel ücret ve 
gid. 

568,6 750,3 750,3 571,9 (178,4) (23,8) (23,8) 

-Dışardan sağlanan 
fayda ve hizmetler 161,3 203,4 203,4 169,4 (34) (16,7) (16,7) 

-Çeşitli giderler 69,7 135 135 76,1 (58,9) (43,6) (43,6) 
-Vergi resim ve 
harçlar 4,1 8 8 4,2 (3,8) (47,5) (47,5) 

-Amortismanlar ve 
tükenme payları               

-Finansman 
giderleri               

  Toplam 1.235,0 1.587,6 1.587,6 1.068,4 (519,2) (32,7) (32,7) 

Giderlerin en önemli grubunu toplam giderlerin %75,5’u oranında personel 
giderleri oluşturmuştur. 

Toplam giderlerin; %15,9’unu oluşturan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
toplamı 169,4 bin TL’nin; 65,3 bin TL’si temizlik hizmetleri giderine, 30,1 bin TL’si 
sözleşmeli avukat ücretine, 28,6 bin TL’si araç kiralama giderlerine, 24,4 bin TL’si 
yemek bedeline, 7,2 bin TL’si elektrik, su giderlerine, 8,3 bin TL’si posta ve telefon 
giderlerine, 1,7 bin TL’si bakım, onarım giderlerine ve 3,8 bin TL’si de diğer çeşitli 
giderlere aittir. 

Çeşitli giderler ise toplam giderlerin %7,1’i oranında 76,1 bin TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Bu tutarın; %67,8’i oranında 51,6 bin TL’si bina kirasına ait 
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bulunmaktadır. Bakiye 24,5 bin TL’nin; 5,9 bin TL’si temsil giderlerine, 4,5 bin TL’si 
mahkeme ve noter giderlerine, 3,3 bin TL’si aydınlatma, ısıtma, su giderlerine, 2,1 bin 
TL’si sendika aidatına, 2,1 bin TL’si gazete ve abonelik giderlerine ve 6,6 bin TL’si de 
diğer çeşitli giderlere aittir. 

Şirket, 2016 yılında 20 bin TL tutarında alım gerçekleştirmiştir. Alımlar, 
akaryakıt, kırtasiye ve toplu iş sözleşmesi gereği personele verilen sosyal yardım 
nitelikli malzemelerden oluşmuştur. 

Şirket 2016 yılında hazır değerlerinin nemalandırılmasından 2 milyon TL faiz 
geliri elde etmiş, giderler düşüldükten sonra oluşan dönem kârı ise 524,1 bin TL 
olmuştur. Dönem karı üzerinden 51 bin TL Kurumlar vergisi tahakkuk etmiş, böylece 
Şirketin 2016 yılı dönem net karı 473,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 
vergiler çizelgesine ekler (Ek:3) arasında yer verilmiştir.  

2016 yılında Şirketin gayri safi milli hasılaya (GSMH) katkısı alınan faiz geliri, 
dolayısıyla negatif olmuş, -429 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in gayri safi milli 
hasıla çizelgesine ekler (Ek:2) arasında yer verilmiştir. 
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V. BİLANÇO 
Şirket’in 2016 yılı tasfiye dönemine ilişkin bilançosu ve 524.147,56 TL dönem 

kârı ile sonuçlanan gelir tablosu, Yönetim Kurulu’nun 06.03.2017 tarih ve 2017/5-7 
sayılı kararıyla onaylanmış ve Şirketin 09.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurulu’nca kabul edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı Şirketin 
tasfiyesi ile ilgili kararına (Ek:1) istinaden; Şirket’in 20.08.2007 tarihinde yapılan 
“Olağanüstü Genel Kurul” toplantısının 4 üncü maddesi uyarınca, Şirketin 06.09.2007 
tarihli bilançosunun tasfiye giriş bilançosu olarak kabul edilmiş olduğu ve böylece; 
Şirkette 07.09.2007 tarihinden itibaren tasfiye döneminin başladığı görülmüştür. 

Şirketin mali tabloları, Maliye Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan “Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliği” (TMS) esasları çerçevesinde düzenlenmiştir. Son 
olarak 2016 yılına ait 10. tasfiye dönemi mali tabloları düzenlenmiştir. 

Tasfiye halinde bulunan Şirketin tasfiye dönemine ilişkin bilançosunun aktif ve 
pasifini oluşturan hesaplar aşağıda incelenmiştir. 

Aktif: 
Şirket’in, 2016 yılı bilançosunun aktif değerleri bir önceki dönem değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo No : 7 –Aktif 

Aktif Önceki dönem       Cari dönem Fark TL TL % TL % 
1-Dönen varlıklar:          
  A-Hazır değerler 33.305.295 24,6 3.412.473 63,4 (29.892.822) 
  B-Menkul kıymetler       
  C-Ticari alacaklar       
  D-Diğer alacaklar 99.998.440 73,9 223 0 (99.998.217) 
  E-Stoklar       
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım 
maliyetleri     

  

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tah.  15.521 0   (15.521) 

  H-Diğer dönen varlıklar 1.725.798 1,3 1.971.620 36,6 245.822, 
Toplam (1) 135.045.054 99,9 5.384.316 100 (129.660.738) 
2-Duran varlıklar:       
   A-Ticari alacaklar 1.660 0 1.482 0 (178) 
   B-Diğer alacaklar       
   C-Mali duran varlıklar       
   D-Maddi duran varlıklar 188.769 0,1   (188.769) 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar       
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar       
   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 
tahakkukları     

  

   H-Diğer duran varlıklar       
 Toplam (2) 190.429 0,1 1.482 0 (188.947) 
 Genel  toplam (1+2) 135.235.483 100 5.385.798 100 (129.849.685) 
Nazım hesaplar 450.068   1.832   (448.236) 
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2016 yıl sonu itibariyle 5,4 milyon TL olan Şirket varlıklarının tamamı dönen 
varlıklardan oluşmakta, sadece 1,5 bin TL’lik duran varlık bulunmaktadır.  

Aktif hesapların açıklaması aşağıda yapılmış, bakiye vermeyen hesaplar için 
ayrıca başlık açılmamıştır. 

I - Dönen Varlıklar: 
A - Hazır değerler: 
Şirketin toplam varlıklarının %63,4’ünü oluşturan 3.412.473 TL tutarındaki hazır 

değerlerin; 3.411.368 TL’si banka mevcutlarına, 1.105 TL’si kasa mevcudu ve damga 
pulu tutarına aittir. 

Yıl sonu itibariyle bankalardaki mevduatın tamamı Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliğ uyarınca Vakıflar Bankasında bulunmakta olup bu tutarın 3.400 bin TL’si vadeli 
mevduattan ve 11,4 bin TL’si ise vadesiz mevduattan oluşmaktadır. Yıl sonu banka 
mevcutlarının banka ekstre ve mutabakat yazıları ile uygun olduğu görülmüştür. 

Hazır değerlerde görülen %89,8 oranındaki azalış; Yönetim Kurulunun 
15.07.2016 tarih ve 2016/9-21 sayılı kararıyla geçmiş yıllar karlarının ortaklık payları 
nispetinde ortaklara dağıtılmasından kaynaklanmıştır.  

D - Diğer alacaklar: 
Diğer alacaklar hesabında yer alan bakiye 223 TL personelden Aralık ayı yemek 

bedellerine ilişkin alacaklara ait bulunmakta olup Ocak ayı maaşlarından kesilmektedir. 
Diğer alacaklar hesap grubu geçen yıla göre 99.998.217 TL azalış göstermiştir. 

2015 yılsonu itibariyle Ortaklardan Alacaklar hesabında; şirket ödenmiş sermayesinin 
30.12.2013 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine payları 
nispetinde iadesine karar verilmesi dolayısıyla ÖİB ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
toplam 99.997,9 bin TL sermaye pay ödemeleri takip edilmiş ve Yönetim Kurulunun 
15.07.2016 tarih ve 2016/9-21 sayılı kararı gereğince ortaklardan alacaklar hesabı 
ödenmiş sermaye hesabıyla karşılıklı kapatılmıştır.  

Ayrıca, Diğer Çeşitli Alacaklar hesabında takip edilen 239 TL gerçek kişilerden 
alacaklar Yönetim Kurulunun 09.08.2016 tarih ve 2016/10-24 sayılı kararıyla tahsil 
imkanı olmadığından zarar kaydedilmiştir. 

Şüpheli diğer alacaklar hesabında kayıtlı 303 bin TL tutarındaki alacağın 181 bin 
TL’si, Samsun İşletmesinin özelleştirilmesi nedeniyle bu işletmede temizlik işlerini 
gerçekleştiren firma çalışanlarının ihbar ve kıdem tazminatlarının mahkeme kararıyla 
ödenmesinden kaynaklanmış ve söz konusu tutarın tahsili için firmaya 2009/11 Esas 
sayılı dosya ile rücu davası açılmıştır. 2012/3113 Esas sayılı dosya ile icra işlemleri 
başlatılan alacak ilamı firma tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
tarafından 2014/12309 Esas sayılı Kararla dava Şirket lehine sonuçlanmış ve ilam 
2015/151 Esas sayılı dosya ile icraya konulmuştur.  

Bakiye 122 bin TL ise, Şirketin Samsun İşletmesi ile TÜGSAŞ arasında yapılmış 
olan sözleşme gereğince ortak ödenmesi gereken baca gazı zararı bedelinin TÜGSAŞ’ın 
özelleştirilmesi nedeniyle alıcı Toros Gübre tarafından ödenmesi gereken tutara aittir. 
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Söz konusu alacak için Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava 
27.12.2016 tarihinde Şirket lehine sonuçlanmıştır.  

ÖİB’nin 06.02.2017 tarihli Oluruna istinaden Yönetim Kurulunun 06.03.2017 
tarih ve 2017/5-6 sayılı kararıyla tamamına karşılık ayrılmış olan söz konusu şüpheli 
alacaklar ile 16 adet icra dosyasının Borçlar Kanununun 184. maddesi uyarınca 
ADÜAŞ’a bedeli karşılığında temlik edilmesine karar verilmiştir. Temlik sözleşmesi 
16.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. 

E - Stoklar: 
Şirket merkezinde kullanılan kırtasiye vb. büro malzemesi bedellerinin takip 

edildiği Stoklar hesapları 2016 yılında bakiye vermemiştir.  
G - Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları: 
Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları hesabı 2016 yılında bakiye 

vermemiştir.  
H - Diğer dönen varlıklar: 
Diğer dönen varlıklar hesabında kayıtlı 1.971.620 TL tutarın; 1.721.525 TL’si 

Şirketin tasfiye halinde olmasından dolayı ödenecek KDV tutarının bulunmaması 
nedeniyle mahsubu yapılamayan KDV alacağına, 249.945 TL’si faiz gelirlerinden 
ödenen gelir vergisi kesintilerine ve 150 TL’si ise Hukuk Müşavirine mahkeme 
masrafları için verilen rotatif avansa ait bulunmaktadır. 

II - Duran varlıklar: 
A - Ticari alacaklar: 
Uzun vadeli ticari alacaklar hesabında kayıtlı 1.482 TL alacağın tamamı 2016 

yılında kiralanan Şirket binasının elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için verilen 
depozito ve teminatlara ait olup sehven duran varlıklar hesap grubuna alınmıştır. Tasfiye 
sürecinin son aşamasına gelmesi nedeniyle Şirket, kira sözleşmesini feshetmiş ve ÖİB 
binasına taşınmış, 2017 yılı içinde verilen depozito ve teminatlar iade alınarak veya 
faturalara mahsup edilerek söz konusu hesap kapatılmıştır.  

D - Maddi duran varlıklar: 
Yönetim Kurulunun 28.04.2015 tarih ve 4-8 sayılı kararıyla; Şirket yöneticileri 

tarafından yapılan araştırmalar neticesinde tapuda Şirket adına kayıtlı bulunan toplam 
92.123 m2 gayrimenkullerin rayiç değerinin 188.769 TL olduğu tespit edilmiş ve 
muhasebe kayıtlarına alınmıştır.  

Yönetim Kurulu kararlarıyla Trabzon Sürmene ve Artvin Borçka ilçelerindeki 
taşınmazlar 24-25.05.2016 tarihlerinde ADÜAŞ’a satılmış, Samsun İlindeki irtifak 
haklarının satış imkanı bulunmaması nedeniyle 27-29.04.2016 tarihlerinde terkin 
edilmiş ve Giresun Espiye ilçesindeki 36 adet parsel bedelsiz olarak hazineye 
devredilmiştir. Yönetim Kurulunun 09.08.2016 tarih ve 2016/10-23 sayılı kararıyla 
hazineye devredilen taşınmazların bedelleri zarar kaydedilerek hesaplardan 
çıkarılmıştır.  
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Maddi duran varlık hesabında takip edilen ve tamamı amorti edilmiş olan 
demişbaşlar, Genel Müdürlüğün 20.12.2016 tarihli Oluru ile oluşturulan komisyon 
tarafından kullanım imkanı bulunmayanlar hurdaya ayrılmış, diğerleri ÖİB’ye 
devredilmiştir. Yönetim Kurulunun 21.12.2016 tarih ve 2016/15-32 sayılı kararıyla söz 
konusu demirbaşların kayıtlı bedeli 33.645,02 TL birikmiş amortismanlarıyla mahsup 
edilerek kayıtlardan çıkarılmıştır.  

Pasif: 
Şirketin 2016 yılı bilançosunun pasifini oluşturan değerler önceki dönem 

değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo No : 8 –Pasif 

Pasif Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL % TL % TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
  A-Mali borçlar          
  B-Ticari borçlar 30.595   8.232 0,2 (22.363) 
  C-Diğer borçlar 2.141   4.498 0,1 2.357 
  D-Alınan avanslar 2.427      (2.427) 
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak 
edişleri     

    

  F-Ödenecek vergi ve diğer 
yükümlülükler 40.246   26.793 0,5 (13.453) 

  G-Borç ve gider karşılıkları         
  H-Gelecek aylara ait gelir ve gider 
tahakkukları 11.583   

   (11.583) 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         
 Toplam (I) 86.992 0 39.523 0,7 (47.469) 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
  A-Mali borçlar         
  B-Ticari borçlar 63      (63) 
  C-Diğer borçlar         
  D-Alınan avanslar         
  E-Borç ve gider karşılıkları                           891.576 0,7 616.327 11,4 (275.249) 
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
tahak.     

    

  G-Diğer uzun vadeli yabancı 
kaynaklar     

    

  Toplam (II) 891.639 0,7 616.327 11,4 (275.312) 
 Toplam (I+II) 978.631 0,7 655.850 12,2 (322.781) 
III-Öz kaynaklar         
  A-Ödenmiş sermaye 100.000.000 73,9    (100.000.000) 
  B-Sermaye yedekleri         
  C-Kar yedekleri 3.915.950 2,9 3.915.950 72,7   
  D-Geçmiş yıllar karları 28.592.606 21,1 340.902 6,3 (28.251.704) 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)         
  F-Dönem net karı veya zararı  1.748.296 1,3 473.096 8,8 (1.275.200) 
  Toplam (III) 134.256.852 99,3 4.729.948 87,8 (129.526.904) 
  Genel toplam (I+II+III) 135.235.483 100 5.385.798 100 (129.849.685) 
  Nazım hesaplar        450.068   1.832   (448.236) 
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Şirket’in 2016 yılı sonu itibariyle 5.385.798 TL olan pasif hesaplarının ayrıntısı 
bakiye vermeyen hesaplarla ilgili başlık açılmaksızın aşağıda incelenmiştir. 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B - Ticari borçlar: 
Ticari borçlar hesabında yer alan 8.232 TL tutarındaki ticari borçların; 1.438 

TL’si satıcılar hesabında ve 6.794 TL’si alınan depozito ve teminatlar hesabında 
kayıtlıdır. 

Satıcılar hesabının yıl sonu kalıntısının tamamı temizlik, yemek, akaryakıt gibi 
çeşitli alımlar nedeniyle çeşitli firmalara olan borçları göstermektedir. 

2015 yılsonu itibariyle Alınan Depozito ve Teminatlar hesabında izlenen toplam 
26.304 TL tutarındaki depozito ve teminatların büyük bölümü ilgililerine 
ulaşılamadığından veya ilgililerin gerekli belgeleri getirememesinden dolayı hesaplarda 
bekletilen tutarlara aitti. Bu sebeple; Yönetim Kurulunun 10.10.2016 tarih ve 2016/13-
27 sayılı kararıyla süresi dolan teminat mektupları ilgili bankalara iade edilmiş, 
2016/13-28 sayılı kararıyla süresiz ve değeri 500 TL’nin altındaki teminat mektupları 
Maliye Bakanlığının 08.12.2014 tarihli yazısına istinaden ilgili bankalara iade edilmiş 
ve 2016/13-29 sayılı kararıyla hesapta yer alan diğer teminatlar ile Diğer Ticari Borçlar 
hesabında kayıtlı 2.260 TL gelir kaydedilerek hesaplardan çıkarılmıştır.  

2016 yılsonunda hesapta kayıtlı kalan toplam 6.794 TL tutarındaki kesin 
teminatlardan 3.021 TL’si 2016 yılında temizlik işini gerçekleştiren firmanın teminatı 
olup 2017 yılında sözleşme süresi bitiminde iade edilmiş, 3.773 TL’si ise ilgili firmanın 
SGK’ya olan borcu nedeniyle SGK’ya ödenmek üzere hesapta bırakılmıştır.  

C - Diğer borçlar: 
Bu hesapta yer alan 4.498 TL tutarındaki diğer borçların, 1.877 TL’si vekalet 

ücreti borçlarına, 2.621 TL’si ise Şirket sermayesinin dağıtılması dolayısıyla hamiline 
hisse senedi bulunan küçük ortakların paylarına düşen ve talep edilmesi halinde 
ödenmek üzere bekletilen sermaye payı tutarına aittir. 

D - Alınan avanslar: 
2015 yıl sonu kalıntısı 2.427 TL olan alınan avanslar hesabı Yönetim Kurulunun 

10.10.2016 tarih ve 2016/13-29 sayılı kararıyla gelir kaydedilerek hesaplardan 
çıkarılmıştır.  

F - Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesabının yıl sonu kalıntısı 26.793 

TL’nin, 13.683 TL’si ödenecek vergi ve fonlara, 13.110 TL’si ise ödenecek sosyal 
güvenlik kesintilerine ilişkin olup; 2016 Aralık ayına ait olan bu kesintiler Ocak 2017 
ayında ödenmiştir. 

Şirket’in geçen yıldan devreden, yıl içinde tahakkuk eden, yıl içinde ödenen ve 
yılsonu kalıntısına ilişkin “vergiler” çizelgesine raporun ekleri arasında (Ek:3) yer 
verilmiştir.  
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G – Borç ve Gider Karşılıkları: 
2015 yılında elde edilen 2.209.294 milyon TL dönem karı üzerinden hesaplanan 

Kurumlar vergisi toplamı 460.998 TL olmuştur. Bu tutardan; dönem karı peşin ödenen 
vergi ve diğer yükümlülükler toplamının düşülmesi sonucunda hesap bakiye 
vermemiştir.  

H - Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları: 
Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları hesabının tamamı gider 

tahakkuklarına ait olup sendikalı işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi sonucu 2016 yılında 
bakiye vermemiştir.  

II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
B - Ticari borçlar: 
Bu hesapta yer alan 63 TL tutarındaki uzun vadeli ticari borçların tamamı 

Yönetim Kurulunun 10.10.2016 tarih ve 2016/13-29 sayılı kararıyla gelir 
kaydedilmiştir.  

E - Borç ve gider karşılıkları: 
2016 yıl sonu itibariyle 616.327 TL tutarındaki borç ve gider karşılıklarının; 

494.179 TL’si kıdem tazminatı karşılıklarına ve 122.148 TL’si ise Şirket aleyhine açılan 
davalar nedeniyle ayrılan karşılık tutarına ait bulunmaktadır. 

III - Öz kaynaklar: 
A - Ödenmiş sermaye: 
Şirket’in 2004 yılı sonu itibariyle ödenmiş sermayesi 75 milyon TL iken, Şirket 

Yönetim Kurulu’nun 31.10.2005 tarih ve 18/78 sayılı kararıyla sermaye 25 milyon TL 
arttırılarak kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Söz konusu 
sermaye artışı 05.12.2005 tarih ve 6445 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır. Sermaye artışı nedeniyle gereken 25 milyon TL’lik finansman, Şirketin 
bağlı bulunduğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca karşılanmıştır. 

Şirketin; 30.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine 
payları nispetinde ödenmiş sermayenin iadesine karar verilmiş, ancak, Şirket tasfiyesi 
sonuçlanmadığından ÖİB ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün toplam 99.997,9 bin TL 
sermaye pay ödemeleri 2014 yılının Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilerek 
ortaklardan alacaklar hesabına alacak kaydedilmiştir.  

Şirket Yönetim Kurulunun 15.07.2016 tarih ve 2016/9-21 sayılı kararıyla 2014 
yılında ödemesi yapılan sermaye payları ortaklardan alacaklar hesaplarıyla karşılıklı 
olarak kapatılmış, hamiline hisse senedi sahibi küçük ortaklara düşen sermaye payı 
toplamı 2.621 TL Diğer Çeşitli Borçlar hesabına alınmış, böylece, Şirket sermayesi 
hesabı kapatılmıştır.  

Şirketin hissedarlarına ilişkin çizelgeye raporun baş kısmında yer verilmiştir. 
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C - Kâr yedekleri: 
Kâr yedekleri hesabında kayıtlı 3.915.950 TL’nin, 2.799.626 TL’si yasal 

yedeklere ve 1.116.324 TL’si olağanüstü yedeklere ait bulunmaktadır. 
D - Geçmiş yıl kârları: 
2015 yılı işlemleri sonucu elde edilen 1.748.296 TL dönem net kârının tamamı 

geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmış, Yönetim Kurulunun 15.07.2016 tarih ve 
2016/9-21 sayılı kararıyla tasfiye işlemleri için gerekli olan tutar ayrılarak kalan geçmiş 
yıl karları ortaklar arasında payları nispetinde dağıtılmıştır. Böylece, geçmiş yıllar 
karları hesabının bakiyesi 340.902 TL’ye inmiştir. 

F - Dönem kârı: 
Şirket’in 2016 yılı işlemleri sonucunda 473.096 TL dönem net kârı elde 

edilmiştir. Kârın oluşumu “gelir tablosu” bölümünde incelenmiştir. 
Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplarda bakiye veren 1.832 TL; bir ihale için alınmış olan kesin teminat 

mektubuna ait olup firmanın SGK’ya olan borcu nedeniyle SGK’ya ödenmek üzere 
hesapta tutulmuştur. Denetim tarihi (Mart 2007) itibariyle, kesin teminat mektubunun 
süresinin dolduğu bu sebeple de bankaya iade sürecinin başlatıldığı tespit edilmiştir. 
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VI. GELİR TABLOSU 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararıyla 

tasfiyesine karar verilen ve tasfiye kararı 07.09.2007 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
ilan edilen Şirketin; herhangi bir işletmecilik faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket’in 
tasfiye süreci devam etmektedir. 

2016 yılında banka mevduatları karşılığında alınan faiz gelirlerinden ve diğer 
gelirlerden giderlerin düşülmesi sonucu 524.147 TL dönem kârı elde edilmiştir. 

Şirketin gelir ve giderlerinin ayrıntısı önceki dönem değerleri ile karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 
 
 

18 Sayıştay   



 

 
 

 
 
 

VI. GELİR TABLOSU 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.06.2007 tarih ve 2007/42 sayılı kararıyla 

tasfiyesine karar verilen ve tasfiye kararı 07.09.2007 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
ilan edilen Şirketin; herhangi bir işletmecilik faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket’in 
tasfiye süreci devam etmektedir. 

2016 yılında banka mevduatları karşılığında alınan faiz gelirlerinden ve diğer 
gelirlerden giderlerin düşülmesi sonucu 524.147 TL dönem kârı elde edilmiştir. 

Şirketin gelir ve giderlerinin ayrıntısı önceki dönem değerleri ile karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 
 
 

 

 
 

Tablo No : 10 – Gelir Tablosu       
Gelir ve giderler Önceki Dönem  Cari Dönem Fark 

TL TL TL 
A-Brüt satışlar           
   1-Yurtiçi satışlar           
   2-Yurtdışı satışlar           
   3-Diğer gelirler           
B-Satış indirimleri (-)           
   1-Satıştan iadeler (-)           
   2-Satış iskontoları (-)           
   3-Diğer indirimler (-)           
C-Net Satışlar             
D-Satışların maliyeti (-)            
   1-Satılan mamuller maliyeti (-)          
   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)          
   3-Satılan hizmet maliyeti (-)          
   4-Diğer satışların maliyeti (-)          
       Brüt satış karı veya zararı             
E-Faaliyet giderleri (-)  1.235.009   1.068.357 (166.652) 
   1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)         
   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)         
   3-Genel yönetim giderleri (-) 1.235.009   1.068.357  (166.652) 
       Faaliyet  zararı   (1.235.009)   (1.068.357) 166.652 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar  3.363.836   2.006.642 (1.357.194) 
   1-İştiraklerden temettü gelirleri          
   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri          
   3-Faiz gelirleri 3.363.836   2.006.642   (1.357.194) 
   4-Komisyon gelirleri         
   5-Konusu kalmayan karşılıklar         
   6-Menkul kıymet satış karları         
   7-Kambiyo karları         
   8-Reeskont faiz gelirleri         
   9-Enflasyon düzeltme karları         
  10-Diğer olağan gelir ve karlar         
G-Diğer faal. olağan gider ve zararlar (-)  64.380  125.557 61.177 
   1-Komisyon giderleri (-) 1.701   486   (1.215) 
   2-Karşılık giderleri (-)         
   3-Menkul kıymet satış zararları (-)         
   4-Kambiyo zararları (-)         
   5-Reeskont faiz giderleri          
   6-Enflasyon düzeltme zararları         
   7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 62.679   125.071   62.392 
H-Finansman giderleri (-)         
   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)         
   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)         
       Olağan kâr   2.064.447   812.728 (1.251.719) 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar  247.323  33.047 (214.276) 
   1-Önceki dönem gelir ve kârları 18.254      (18.254) 
   2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar 229.069   33.047   (196.022) 
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-)  102.476  321.628 219.152 
   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)         
   2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 101.900   134.224   32.324 
   3-Diğer olağandışı gider ve zararlar (-) 576   187.404   186.828 
       Dönem karı   2.209.294   524.147 (1.685.147) 
K-Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş.(-)   460.998   51.051 (409.947) 
    Dönem net kârı   1.748.296   473.096 (1.275.200) 
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Gelir tablosunu oluşturan hesapların ayrıntısı aşağıda sıra ile incelenmiş olup, bu 
hesaplardan yıl içinde işlem görmeyenlere ayrıca başlık açılmamıştır. 

E - Faaliyet giderleri: 
Tasfiye halinde bulunması nedeniyle üretime yönelik hiçbir faaliyeti olmayan 

Şirketin faaliyetleri tasfiye işlemlerinin yürütülmesine yönelik rutin işlemlerden ibaret 
olup söz konusu şirket görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle tahakkuk ettirilen 
toplam 1.068.357 TL tutarındaki faaliyet giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerini 
ifade etmektedir.  

Hesabın; 806.214 TL’si personel giderlerine, 169.445 TL’si dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetlere, 76.051 TL’si çeşitli giderlere, 12.443 TL’si ilk madde ve malzeme 
giderlerine ve 4.204 TL’si ise vergi, resim ve harç giderlerine aittir. 

- Faaliyet zararı: 
Kuruluşun herhangi bir işletme faaliyeti olmadığından faaliyet kârı oluşmamış; 

faaliyet giderlerine ilişkin genel yönetim giderleri toplamı 1.068.357 TL faaliyet zararını 
oluşturmuştur. 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Geçen yıla göre %40,3 oranında azalışla 2.006.642 TL olarak gerçekleşen olağan 

gelir ve kârların tamamı bankalara yatırılan mevduatların faiz gelirlerine ait 
bulunmaktadır.  

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-): 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesabında yer alan 125.557 TL’nin; 

74.951 TL’si emekli olan personel için ödenen makam tazminatları toplamına, 50.120 
TL’si iş akitleri feshedilen personelin ihbar tazminatlarına ve 485 TL’si icra dairesine 
verilen teminat mektubu komisyonuna aittir. 

- Olağan kâr: 
Şirket’in 2016 yılında diğer faaliyetlerinden oluşan olağan kârlar tutarı 2.006.642 

TL’den, faaliyet giderleri tutarı 1.068.357 TL ile diğer olağan gider ve zararlar tutarı 
125.557 TL’nin düşülmesi sonucu geçen yıla göre %60,6 oranında azalışla 812.728 TL 
olağan kâr olmuştur. 

I - Olağandışı gelir ve kârlar: 
2 - Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
Diğer olağan dışı gelir ve kârlar hesabının bakiyesi 33.047 TL’nin; 19.663 TL’si 

Artvin Borçka ve Trabzon Sürmene’deki arazi satış karlarına, 13.384 TL’si ise Yönetim 
Kurulunun 10.10.2016 tarih ve 2016/13-29 sayılı kararı ve 21.12.2016 tarih ve 2016/15-
31 sayılı kararı uyarınca gelir kaydedilerek kapatılan hesaplardan kaynaklanmıştır.  
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Gelir tablosunu oluşturan hesapların ayrıntısı aşağıda sıra ile incelenmiş olup, bu 
hesaplardan yıl içinde işlem görmeyenlere ayrıca başlık açılmamıştır. 

E - Faaliyet giderleri: 
Tasfiye halinde bulunması nedeniyle üretime yönelik hiçbir faaliyeti olmayan 

Şirketin faaliyetleri tasfiye işlemlerinin yürütülmesine yönelik rutin işlemlerden ibaret 
olup söz konusu şirket görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle tahakkuk ettirilen 
toplam 1.068.357 TL tutarındaki faaliyet giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerini 
ifade etmektedir.  

Hesabın; 806.214 TL’si personel giderlerine, 169.445 TL’si dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetlere, 76.051 TL’si çeşitli giderlere, 12.443 TL’si ilk madde ve malzeme 
giderlerine ve 4.204 TL’si ise vergi, resim ve harç giderlerine aittir. 

- Faaliyet zararı: 
Kuruluşun herhangi bir işletme faaliyeti olmadığından faaliyet kârı oluşmamış; 

faaliyet giderlerine ilişkin genel yönetim giderleri toplamı 1.068.357 TL faaliyet zararını 
oluşturmuştur. 

F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Geçen yıla göre %40,3 oranında azalışla 2.006.642 TL olarak gerçekleşen olağan 

gelir ve kârların tamamı bankalara yatırılan mevduatların faiz gelirlerine ait 
bulunmaktadır.  

G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-): 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesabında yer alan 125.557 TL’nin; 

74.951 TL’si emekli olan personel için ödenen makam tazminatları toplamına, 50.120 
TL’si iş akitleri feshedilen personelin ihbar tazminatlarına ve 485 TL’si icra dairesine 
verilen teminat mektubu komisyonuna aittir. 

- Olağan kâr: 
Şirket’in 2016 yılında diğer faaliyetlerinden oluşan olağan kârlar tutarı 2.006.642 

TL’den, faaliyet giderleri tutarı 1.068.357 TL ile diğer olağan gider ve zararlar tutarı 
125.557 TL’nin düşülmesi sonucu geçen yıla göre %60,6 oranında azalışla 812.728 TL 
olağan kâr olmuştur. 

I - Olağandışı gelir ve kârlar: 
2 - Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
Diğer olağan dışı gelir ve kârlar hesabının bakiyesi 33.047 TL’nin; 19.663 TL’si 

Artvin Borçka ve Trabzon Sürmene’deki arazi satış karlarına, 13.384 TL’si ise Yönetim 
Kurulunun 10.10.2016 tarih ve 2016/13-29 sayılı kararı ve 21.12.2016 tarih ve 2016/15-
31 sayılı kararı uyarınca gelir kaydedilerek kapatılan hesaplardan kaynaklanmıştır.  

 
 
 

 

 
 

J - Olağan dışı gider ve zararlar: 
2 - Önceki dönem gider ve zararları: 
Şirketin önceki dönem gider ve zararları hesabında yer alan 134.224 TL’nin; 

88.140 TL’si iş akitleri feshedilen 32.675 TL’si kıdem tazminatlarının 31.12.2016 
itibariyle güncellenmesinden doğan gidere, 11.559 TL’si yönetim kurulu üyelerinin 
ücretlerinden kesilen gelir vergisi tutarlarının 2004/T-14 sayılı YPK kararına istinaden 
ödenmesine ve 1.850 TL’si mahkeme kararlarına istinaden ödenen tutarlara aittir.  

3 - Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
Diğer olağan dışı gider ve zararlar tutarı 187.404 TL’nin, 186.520 TL’si  Yönetim 

Kurulunun 09.08.2016 tarih ve 2016/10-23 sayılı kararıyla Hazineye devredilen 
taşınmazların toplam bedeline, 460 TL’si özel işlem vergisine ve 424 TL’si 09.08.2016 
tarih ve 2016/10-24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsili mümkün olmayan 
hesapların gider kaydına aittir. 

Dönem kârı: 
Tasfiye halinde olması sebebiyle işletmecilik faaliyeti olmayan Şirketin, 812.728 

TL olağan kârına 33.047 TL olağan dışı gelir ve kârların ilavesi ve 321.628 TL olağan 
dışı gider ve zararların düşülmesi sonucunda 2016 yılında 524.147 TL dönem kârı elde 
edilmiş bulunmaktadır. 

Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 
2016 yılında elde edilen 524.147 TL dönem kârı üzerinden hesaplanan 2016 yılı 

dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı 51.051 TL olmuştur. 
Dönem net kârı: 
Dönem kârı 524.147 TL’den dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılığı 51.051 TL’nin düşülmesi sonucu dönem net kârı 473.096 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sonuç: 
Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.’nin 09.05.2017 tarihindeki 

kendi Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 524.147,56 Türk 
Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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VII. EKLER 
 

1- T.H. Karadeniz Bakır A.Ş’nin tasfiye edilmesine 

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı 

2- Kuruluşun gayrı safi millî hasılaya (GSMH) katkısı 

3- Vergiler  

4- 2016 yılı bilançosu ve dipnotları 

5- 2016 yılı gelir tablosu ve dipnotları 

6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve 

tavsiyeler listesi 
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1- T.H. Karadeniz Bakır A.Ş’nin tasfiye edilmesine 

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı 

2- Kuruluşun gayrı safi millî hasılaya (GSMH) katkısı 

3- Vergiler  

4- 2016 yılı bilançosu ve dipnotları 

5- 2016 yılı gelir tablosu ve dipnotları 

6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve 

tavsiyeler listesi 
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Kuruluşun gayrı safi milli hasılaya  (GSMH) katkısı  

(Gelir yoluyla) 
   

                                                                                                            (Ek:2) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra Bin 
No TL 

A-Pozitif etkiler:     
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 802 
    Verilen faizler (Yurtiçi) 2   
    Verilen bina ve arazi kiraları 3   
    Karşılık giderleri 4 105 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5   
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 134 
    İç sigorta fonu gideri 8   
    Amortisman ve tükenme payları 9   
    Dış aleme ödenen giderler 10   
    Diğer pozitif etkiler 11   
    Dönem kârı 12 524 
       Toplam (A) 13 1.565 
B-Negatif etkiler (-)     
    Alınan faizler (Yurtiçi) 14 2.007 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15   
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16   
    Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17   

    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18   

    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19   
    Dış alemden sağlanan gelirler 20   
    Diğer negatif etkiler 21   
    Dönem zararı 22   
         Toplam (B) 23 2.007 

Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkı:  (A-B) 24 (442) 

Sübvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 13 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkı 30 (429) 

Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32   

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya (GSMH) katkı  33 (429) 
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Kuruluşun gayrı safi milli hasılaya  (GSMH) katkısı  

(Gelir yoluyla) 
   

                                                                                                            (Ek:2) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra Bin 
No TL 

A-Pozitif etkiler:     
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 802 
    Verilen faizler (Yurtiçi) 2   
    Verilen bina ve arazi kiraları 3   
    Karşılık giderleri 4 105 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5   
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 134 
    İç sigorta fonu gideri 8   
    Amortisman ve tükenme payları 9   
    Dış aleme ödenen giderler 10   
    Diğer pozitif etkiler 11   
    Dönem kârı 12 524 
       Toplam (A) 13 1.565 
B-Negatif etkiler (-)     
    Alınan faizler (Yurtiçi) 14 2.007 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15   
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16   
    Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17   

    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18   

    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19   
    Dış alemden sağlanan gelirler 20   
    Diğer negatif etkiler 21   
    Dönem zararı 22   
         Toplam (B) 23 2.007 

Üretici fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkı:  (A-B) 24 (442) 

Sübvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 13 

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkı 30 (429) 

Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32   

Alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya (GSMH) katkı  33 (429) 

 

 

 

 

 

 

    (Ek:3) 
  Vergiler  

  Önceki 
yıldan Tahakkuk Ödenen Yıl sonu 

Vergi Türleri (Konsolide) devir kalıntısı 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi        
    resim, harç ve fonlar        
 1-Gelirden Alınan        
   -Kurumlar vergisi 461 51 461 51 
   -Fonlar        

Toplam (1) 461 51 461 51 
 2-Servetten alınan        
   -Motorlu Taşıtlar Vergisi         
   -Emlak Vergisi         
   -Diğer         

Toplam (2)         
 3-Mal ve hizmetten alınan        
    ( Dolaylı vergiler )        
   -K D V 1 9 9 1 
   -Özel tüketim vergisi        
   -Banka vs sigorta muameleleri vergisi        
   -Damga vergisi   2 2   
   -Dış ticarette ödenen vergiler        
   -Harçlar        
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç        
   -Özel iletişim vergisi        
   -Diğer   2 2   

Toplam (3) 1 13 13 1 
Toplam (A) 462 64 474 52 

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi        
     resim harç ve fonlar        
   -Personelden stope edilen gelir ve         
     damga vergisi 16 167 171 12 
   -Yüklenici ve üreticiden stope edilen         
     gelir kurumlar ve damga vergileri ile         
     menkul ve gayrimenkul sermaye         

 iratlarından stope edilen gelir vergisi   ve damga 
verg. 1 4.507 4.507 1 

   -Tevkif edilen KDV        
   - Elektrik ve havagazı tüketim vergisi        
   -Diğerleri        

 Toplam (B) 17 4.674 4.678 13 
                      Toplam (A+B) 479 4.738 5.152 65 
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    (Ek:4/a) 
Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 

2016 yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
 A-Hazır değerler   33.305.294,73   3.412.472,97 
  1-Kasa 4.977,75   1.105,00   
  2-Alınan çekler         
  3-Bankalar 33.300.311,34   3.411.367,97   
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
  5-Diğer hazır değerler 5,64   0   
 B-Menkul kıymetler         
  1-Hisse senetleri         
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         
  4-Diğer menkul kıymetler         
  5-Menkul kıymetler değer düşk.karş. (-)         
 C-Ticari alacaklar         
  1-Alıcılar         
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış fin.kir.faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar         
  6-Diğer ticari alacaklar         
  7-Şüpheli ticari alacaklar         
  8-Şüpheli ticari alacaklar karş. (-)         
D-Diğer Alacaklar   99.998.439,59   223,66 
  1-Ortaklardan alacaklar 99.997.916,86   0,00   
  2-İştiraklerden alacaklar         
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 283,59   223,66   
  5-Diğer çeşitli alacaklar 239,14   0   
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar 181.066,08   303.019,43   
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (181.066,08)   (303.019,43)   
 E-Stoklar         
  1-İlk madde ve malzeme         
  2-Yarı mamuller          
  3-Mamuller         
  4-Ticari mallar         
  5-Diğer stoklar          
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)          
  7-Verilen sipariş avansları         
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  2-Yıllara yaygın inşaat enf. düz. hesabı         
  3-Taşeronlara verilen avanslar         
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   15.520,96   0,00 
  1-Gelecek aylara ait giderler 15.520,96   0,00   
  2-Gelir tahakkukları         
 H-Diğer dönen varlıklar   1.725.797,92   1.971.619,82 
  1-Devreden KDV 1.681.771,42   1.721.524,90   
  2-İndirilecek KDV         
  3-Diğer KDV         
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 43.576,50   249.944,92   
  5-İş avansları 450   150   
  6-Personel avansları         
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
 10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karş. (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   135.045.053,20   5.384.316,45 
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    (Ek:4/a) 
Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 

2016 yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
 A-Hazır değerler   33.305.294,73   3.412.472,97 
  1-Kasa 4.977,75   1.105,00   
  2-Alınan çekler         
  3-Bankalar 33.300.311,34   3.411.367,97   
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
  5-Diğer hazır değerler 5,64   0   
 B-Menkul kıymetler         
  1-Hisse senetleri         
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         
  4-Diğer menkul kıymetler         
  5-Menkul kıymetler değer düşk.karş. (-)         
 C-Ticari alacaklar         
  1-Alıcılar         
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış fin.kir.faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar         
  6-Diğer ticari alacaklar         
  7-Şüpheli ticari alacaklar         
  8-Şüpheli ticari alacaklar karş. (-)         
D-Diğer Alacaklar   99.998.439,59   223,66 
  1-Ortaklardan alacaklar 99.997.916,86   0,00   
  2-İştiraklerden alacaklar         
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 283,59   223,66   
  5-Diğer çeşitli alacaklar 239,14   0   
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar 181.066,08   303.019,43   
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (181.066,08)   (303.019,43)   
 E-Stoklar         
  1-İlk madde ve malzeme         
  2-Yarı mamuller          
  3-Mamuller         
  4-Ticari mallar         
  5-Diğer stoklar          
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)          
  7-Verilen sipariş avansları         
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  2-Yıllara yaygın inşaat enf. düz. hesabı         
  3-Taşeronlara verilen avanslar         
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   15.520,96   0,00 
  1-Gelecek aylara ait giderler 15.520,96   0,00   
  2-Gelir tahakkukları         
 H-Diğer dönen varlıklar   1.725.797,92   1.971.619,82 
  1-Devreden KDV 1.681.771,42   1.721.524,90   
  2-İndirilecek KDV         
  3-Diğer KDV         
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 43.576,50   249.944,92   
  5-İş avansları 450   150   
  6-Personel avansları         
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
 10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karş. (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   135.045.053,20   5.384.316,45 

 

 

 

    (Ek:4/b) 
Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 

2016 yılı  Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar         
 A-Ticari alacaklar   1.660,29   1.481,50 
  1-Alıcılar         
  2-Alacak senetleri          
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)         
  4-Kazanılmamış fin. kir. faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 1.660,29   1.481,50   
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)         
  7-Şüpheli alacaklar karşılığı  (-)         
 B-Diğer alacaklar         
  1-Ortaklardan alacaklar         
  2-İştiraklerden alacaklar         
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar         
  5-Diğer çeşitli alacaklar         
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu  (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         
 C-Mali duran varlıklar         
  1-Bağlı menkul kıymetler         
  2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)         
  3-İştirakler         
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)         
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)         
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)         
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)          
  8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)         
 D-Maddi duran varlıklar   188.769,14     
  1-Arazi ve arsalar 188.768,84       
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri         
  3-Binalar         
  4-Tesis, makine ve cihazlar 28.534,71       
  5-Taşıtlar         
  6-Demirbaşlar 5.110,61       
  7-Diğer maddi duran varlıklar         
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (33.645,02)       
  9-Yapılmakta olan yatırımlar         
 10-Verilen avanslar         
 E-Maddi olmayan duran varlıkar         
  1-Haklar         
  2-Şerefiye         
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
  5-Özel maliyetler         
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         
  7-Birikmiş amortismanlar  (-)         
  8-Verilen avanslar         
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar         
  1-Arama giderleri         
  2-Hazırlık ve geliştirme giderleri         
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
  4-Birikmiş tükenme payları  (-)         
  5-Verilen avansları         
 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel.tahak.         
  1-Gelecek yıllara ait giderler         
  2-Gelir tahakkukları         
 H-Diğer duran varlıklar         
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV         
  2-Diğer KDV         
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
  4-Diğer çeşitli duran varlıklar         

    Duran varlıklar toplamı   190.429,43   1.481,50 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)   135.235.482,63   5.385.797,95 

 

Sayıştay   



 

 

Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 
2016 yılı  Bilançosu (Ek:4/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 fins. kir.. borç.maliyetleri. (-)         
   4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faiz.         
   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         
   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         
   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
   9-Diğer  mali borçlar         
 B-Ticari borçlar   30.594,84   8.232,28 
   1-Satıcılar 2.031,15   1.438,28   
   2-Borç senetleri         
   3-Borç senetleri reeskontu (-)         
   4-Alınan depozito ve teminatlar 26.303,64   6.794,00   
   5-Diğer ticari borçlar 2.260,05       
  C-Diğer borçlar   2.141,10   4.497,37 
   1-Ortaklara borçlar         
   2-İştiraklere borçlar         
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
   4-Personele borçlar 2.139,53   1.876,20   
   5-Diğer çeşitli borçlar 1,57   2621,17   
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
  D-Alınan avanslar   2.427,38   0,00 
   1-Alınan Sipariş Avansları 2.427,38   0,00   
   2-Alınan Diğer Avanslar         
  E-Yıllara yaygın inş.ve on.hak ediş bed.         
   1-Yıllara yay. inş.ve on. hak ediş bedelleri         
   2-Yıllara yay. inş.enf. düzeltme hesabı         
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük,   40.245,60   26.793,32 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar         
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 18.393,15   13.683,61   
   3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük. 21.852,45   13.109,71   
   4-Diğer yükümlülükler         
  G-Borç ve gider karşılıkları   0   0,00 
   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. Karş. 460.998,69   51.051,28   
   2-Dönem kârı peşin öd. vergi ve diğ.yük.(-) (460.998,69)   (51.051,28)   
   3-Kıdem tazminatı karşılığı         
   4-Diğer borç ve gider karşılıkları         
 H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah.   11.583,22   0,00 
   1-Gelecek aylara ait gelirler         
   2-Gider tahakkukları 11.583,22   0,00   
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         
   1-Hesaplanan KDV         
   2-Diğer KDV         
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları         
   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar         

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   86.992,14   39.522,97 

 

Sayıştay   



 

 

Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 
2016 yılı  Bilançosu (Ek:4/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 fins. kir.. borç.maliyetleri. (-)         
   4-Uzun vadeli yab. kred.anapara tak. ve faiz.         
   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         
   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         
   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
   9-Diğer  mali borçlar         
 B-Ticari borçlar   30.594,84   8.232,28 
   1-Satıcılar 2.031,15   1.438,28   
   2-Borç senetleri         
   3-Borç senetleri reeskontu (-)         
   4-Alınan depozito ve teminatlar 26.303,64   6.794,00   
   5-Diğer ticari borçlar 2.260,05       
  C-Diğer borçlar   2.141,10   4.497,37 
   1-Ortaklara borçlar         
   2-İştiraklere borçlar         
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
   4-Personele borçlar 2.139,53   1.876,20   
   5-Diğer çeşitli borçlar 1,57   2621,17   
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
  D-Alınan avanslar   2.427,38   0,00 
   1-Alınan Sipariş Avansları 2.427,38   0,00   
   2-Alınan Diğer Avanslar         
  E-Yıllara yaygın inş.ve on.hak ediş bed.         
   1-Yıllara yay. inş.ve on. hak ediş bedelleri         
   2-Yıllara yay. inş.enf. düzeltme hesabı         
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük,   40.245,60   26.793,32 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar         
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 18.393,15   13.683,61   
   3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük. 21.852,45   13.109,71   
   4-Diğer yükümlülükler         
  G-Borç ve gider karşılıkları   0   0,00 
   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. Karş. 460.998,69   51.051,28   
   2-Dönem kârı peşin öd. vergi ve diğ.yük.(-) (460.998,69)   (51.051,28)   
   3-Kıdem tazminatı karşılığı         
   4-Diğer borç ve gider karşılıkları         
 H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah.   11.583,22   0,00 
   1-Gelecek aylara ait gelirler         
   2-Gider tahakkukları 11.583,22   0,00   
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         
   1-Hesaplanan KDV         
   2-Diğer KDV         
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları         
   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar         

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   86.992,14   39.522,97 

 

 

 

Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 
2016 yılı  Bilançosu (Ek:4/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-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
   3-Ertelenmiş finan. kir. Borç. maliyet. (-)         
   4-Çıkarılmış tahviller         
   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
   7-Diğer mali borçlar         
 B-Ticari borçlar   62,94   0 
   1-Satıcılar         
   2-Borç senetleri         
   3-Borç senetleri reeskontu (-)         
   3-Alınan depozito ve teminatlar 62,94   0   
   4-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 ert. ve taks. borçlar         
  D-Alınan avanslar         
  E-Borç ve gider karşılıkları   891.576,30   616.327,45 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları 769.428,00   494.179,15   
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları 122.148,30   122.148,30   
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.         
   1-Gelecek yıllara ait gelirler         
   2-Gider tahakkukları         
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
   1-Gelecek yıllara ert. veya terk.edil.KDV         
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

         Uzun vadeli yabancı kay. toplamı   891.639,24   616.327,45 
          Yabancı kaynaklar toplamı   978.631,38   655.850,42 
III-Öz kaynaklar         
  A-Ödenmiş sermaye   100.000.000,00     
   1-Sermaye 100.000.000,00       
   2-Ödenmemiş sermaye (-)         
   3-Sermaye düzl. olumlu farkları         
   4-Sermaye düzl. olumsuz farkları (-)         
  B-Sermaye yedekleri         
   1-Hisse senedi ihraç primleri         
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları         
   3-Diğer sermaye yedekleri         
  C-Kâr yedekleri   3.915.949,84   3.915.949,84 
   1-Yasal yedekler 2.799.625,48   2.799.625,48   
   2-Statü yedekleri         
   3-Olağanüstü yedekler 1.116.324,36   1.116.324,36   
   4-Diğer kâr yedekler         
   5-Özel fonlar         
  D-Geçmiş yıllar kârları   28.592.605,82   340.901,41 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)         
  F-Dönem net kârı (zararı)   1.748.295,59   473.096,28 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı)         
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)         

  Öz kaynaklar toplamı   134.256.851,25   4.729.947,53 
IV-Azınlık payları         

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   135.235.482,63   5.385.797,95 

 

Sayıştay   



 

 

(Ek:4/e) 

BİLANÇO DİPNOTLARI 
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklarda kayıtlı sermaye tavanı 
 100.000.000,00 TL              
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: 
        
 a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı................. TL. 
 b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi.................................. TL. 
        
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı  0,00 TL.           
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur.          
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminat yoktur.          
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı tutarı   -           
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:           
 Döviz Cinsi  Miktarı  TL. Kuru  Toplam Tutar 
 -       -  -  - 
        
8. Döviz cinsinden alacaklar (avanslar dahil).           
 Döviz Cinsi  Miktarı  TL. Kuru  Toplam Tutar 
 -       -  -  - 
        
9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):            
 Döviz Cinsi  Miktarı  TL. Kuru  Toplam Tutar 
 -       -  -  - 
        
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı; yoktur. 
        
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimlerinin toplam tutarı; yoktur. 
        
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı; yoktur. 
        
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri dökümü           
  Türü   Tertibi   Adedi Üsleri Toplam Tutarı TL. 
 HAMİLİNE  13  377.069  3.770,69 
 NAMA  13  9.999.622.931  99.996.229,31 
 Toplam    10.000.000.000 (*) 100.000.000,00 
        
(*) 30.12.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurulda alınan karar gereği ; şirket ödenmiş sermayesi 2014 
yılında hissedarlara iade edilmiştir. 
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı yoktur.   

 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 
        
 Adı   Pay Oranı   Pay Tutarı    
 ÖİB  99,997  99.996.898,70 TL.  
        
16. Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortakların 

Sayıştay   



 

 

(Ek:4/e) 

BİLANÇO DİPNOTLARI 
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklarda kayıtlı sermaye tavanı 
 100.000.000,00 TL              
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere: 
        
 a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı................. TL. 
 b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi.................................. TL. 
        
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı  0,00 TL.           
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı yoktur.          
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminat yoktur.          
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı tutarı   -           
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:           
 Döviz Cinsi  Miktarı  TL. Kuru  Toplam Tutar 
 -       -  -  - 
        
8. Döviz cinsinden alacaklar (avanslar dahil).           
 Döviz Cinsi  Miktarı  TL. Kuru  Toplam Tutar 
 -       -  -  - 
        
9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil):            
 Döviz Cinsi  Miktarı  TL. Kuru  Toplam Tutar 
 -       -  -  - 
        
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı; yoktur. 
        
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimlerinin toplam tutarı; yoktur. 
        
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı; yoktur. 
        
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri dökümü           
  Türü   Tertibi   Adedi Üsleri Toplam Tutarı TL. 
 HAMİLİNE  13  377.069  3.770,69 
 NAMA  13  9.999.622.931  99.996.229,31 
 Toplam    10.000.000.000 (*) 100.000.000,00 
        
(*) 30.12.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurulda alınan karar gereği ; şirket ödenmiş sermayesi 2014 
yılında hissedarlara iade edilmiştir. 
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı yoktur.   

 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 
        
 Adı   Pay Oranı   Pay Tutarı    
 ÖİB  99,997  99.996.898,70 TL.  
        
16. Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortakların 

 

 

        
  Adı   Pay Oranı   Top.Sermayesi   Son Dönem Karı 
 ........-........  .......-.......TL.  ...........-...........TL.  ...........-.........TL. 
        
17. Stok değerleme yöntemi     
        
 a) Cari dönemde uygulanan yöntem ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 
 b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi 
 c) Varsa cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya  
 azalış (-) tutarı yoktur.     
        
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri   
        
 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti  0,00 TL. 
 b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 0,00 TL. 
 c) Cari dönemde ortaya çıkan Enflasyon düzeltmesi artışları  0,00 TL. 
  -  Varlık maliyetlerinde  (+)                0,00 TL.   
  -  Birikmiş amortismanlarda  (-)        0,00 TL.   
        
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 
        
   Ticari Alacaklar  Ticari Borç   
 1.  ÖİB.  ..........-...............  ..........-................   

 
2.  Bağlı 
Ortaklık ...........-..............  ...........-...............   

 3.  İştirakler ..........-...............  ...........-..............   
        
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 5   
        
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren husus yoktur. 
        
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilmeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü 
 şarta bağlı kazançlar yoktur.     
        
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe  
 tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, yoktur.  
        
24. Bankalardaki mevduatın bloke olmasına 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 tutarı yoktur.  
       
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış  menkul   
 kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk  
 etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarı yoktur.  
       
28. Ortaklıklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti taahhüt kefalet, aval, ciro   
 gibi yükümlülüklerin tutarları yoktur.   
       

Sayıştay   



 

 

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve  
 anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar yoktur. 
       
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih  06.03.2017 

 

 

Sayıştay   



 

 

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve  
 anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar yoktur. 
       
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih  06.03.2017 

 

 

 

 

 

 

  (Ek:5/a) 
Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş 

2016 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 
2015 2016 
TL TL 

A- Brüt satışlar     
B- Satış indirimleri (-)     
C- Net satışlar     
D- Satışların maliyeti (-)     

Brüt satış karı veya zararı     
E- Faaliyet giderleri  (-) 1.235.009,09 1.068.356,86 
                  Faaliyet karı veya zararı (1.235.009,09) (1.068.356,86) 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gel. ve karl. 3.363.835,69 2.006.642,44 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar. (-) 64.379,66 125.557,13 
H- Finansman giderleri  (-)     
                  Olağan kar veya zarar 2.064.446,94 812.728,45 
I- Olağan dışı gelir ve karlar 247.323,15 33.046,81 
J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 102.475,81 321.627,70 
                  Dönem karı veya zararı 2.209.294,28 524.147,56 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük. karş.(-) 460.998,69 51.051,28 

   Dönem net karı veya zararı 1.748.295,59 473.096,28 
 

 

 

 

 

 

Sayıştay   



 
 

 

(Ek:5/b) 

 

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 
   
1. Dönemin amortisman giderleri ile itfa tükenme payları 0,00 TL.'dir.  
    
 a) Amortisman giderleri          0,00 TL.  
 b) İtfa ve tükenme payları       0,00 TL.  
    
2. Dönemin karşılık giderleri    72.537,28 TL.  
   
3. Ana kuruluş, Ana ortaklık, Müessese, Bağlı ortaklıklar ve iştiraklere satış yapılmamıştır. 
    
4. Ana kuruluş, Ana ortaklık, Müessese, Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden alınan ve bunlara  
 ödenen  faiz, kira ve benzeri gider yoktur.  
   
5. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi, Genel Müdür ve  Genel Müdür  
 Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri  
 menfaatlerin toplam tutarı, Brüt 288.633,47 TL’dir.  
   
6. Amortismanlar, normal amortisman yöntemine ve vergi usul kanununda belirtilen  

 
hükümlere göre ayrılmakta olup, önceki dönemlere göre değişiklik 
yapılmamıştır.   

   
7. Fiili stok sayımları yapılmıştır.  
   
8. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.  
   
 Önceki Döneme Ait Giderler  134.223,87 
   

 
Tasfiye nedeni ile iş akitleri feshedilen sendikalı personel ile kapsamdışı 
personelin birikmiş izin ücretleri tutarı 

88.139,64 

 Davalar ile ilgili ödenen tutarlar 1.850,00 

 Yıl sonu itibariyle kıdem tazminatı karşılığı güncelleme tutarı 32.675,51 

 Yönetim kurulu üyeleri gelir vergisi ödemesi 11.558,72 

 Muhtelif diğer giderler 0,00 
   
   
9. 2016 yılı Faaliyet dönemi 473.096,28 TL kârla  sonuçlanmış, ancak şirket tasfiye halinde  
 olduğundan hisse başına kâr ve kâr payı oranı tespit edilmemiştir.  

 

Sayıştay   


