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Ünvanı: Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş (TEMSAN)  
Merkezi: ANKARA    
İlgili Bakanlık: Maliye Bakanlığı (ÖİB)- ETK Bakanlığı (*)   
     

Sermaye Durumu 
     

Ortaklar 
                    Payı      

  
% 

Ödenmiş Ödenmemiş 
TL TL TL 

          
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 275.000.000 100 253.900.000 21.100.000 

                           Toplam 275.000.000 100 253.900.000 21.100.000 

                     
(*)Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi 

A.Ş. özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

 
Karar organı 

(Yönetim Kurulu) 

Başlama Ayrılma
    tarihi tarihi

1-Başkan Hilmi BAŞTÜRK ÖİB TEMSAN Genel Müdürü 23.07.2015 04.04.2016

İbrahim TOPRAK ÖİB TEMSAN Genel Müdürü 04.04.2016 Devam ediyor

2-Üye Atıf KIR ÖİB ÖİB .Proje Gr. Bşk. 16.01.2016 19.07.2016

Oğuz CAN ÖİB ETKB Yen.En Gen Md 26.07.2016 26.07.2017

3-Üye Ahmet YILDIRIM ÖİB Maliye Bak Vergi Müfettişi 11.02.2016 21.11.2016

Doç.Dr. Mustafa ÇOLAK ÖİB Maliye Baka. Özel Kalem Md. 21.11.2016 18.04.2017

4-Üye Dr. Zafer DEMİRCAN ÖİB ETKB Enerji İşleri Gn. Md. 06.10.2016 19.01.2017

5-Üye Doç Dr. Uğur ÜNAL ÖİB Başbakanlık Dev.Arş G.Müd. 19.08.2016 Devam ediyor
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KISALTMALAR 
 

DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EPDK : Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 
ESA : Elektrik Satış Anlaşması 
ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
EÜT : Elektrik Üretim Tesisleri 
GES 
GSMH 

: Güneş Enerji Santralı 
: Gayri Safi Milli Hasıla 

GSYH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
GWh : Giga Watt Saat (1 milyar watt saat) 
HES : Hidroelektrik Santral 
IEC : Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 
KAMU-İŞ : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 
KHK : Kanun Hükmünde Kararname 
KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
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kVA : Kilo Volt Amper 
Kr : Kuruş 
kWh : Kilo Watt Saat (Bin Watt Saat) 
LED : Işık Yayan Diyot 
MW : Mega Watt  
MWh : Mega Watt Saat (1 Milyon Watt Saat) 
OG : Orta Gerilim 
PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 
RF : Radyo Frekansı 
TEAŞ : Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi 
TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 
TEK : Mülga Türkiye Elektrik Kurumu 
TES-İŞ : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası 
TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi 
TL : Türk Lirası 
TS : Termik Santral 
TSE : Türk Standartları Enstitüsü 
YEKDEM : Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
YPK : Yüksek Planlama Kurulu 
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I. TOPLU BAKIŞ 
A- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi ( TEMSAN), 07.12.1975 
tarih ve 15435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.11.1975 tarih ve 7/10907 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 16.02.1977 tarihinde tescil ve ilan 
olunmuştur. 

Şirket; 07.12.1975 tarih ve 15435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esas 
Mukavelesine göre; her çeşit türbinleri, buhar kazanları, büyük alternatörler, 
transformatörler, elektrik nakil hattı teçhizatı ve emsali teçhizatı imal etmek gayesi 
ile kurulmuştur. 

TEMSAN’ın kuruluş sermayesinin; %41’i DESİYAB, %29’u MKE,  %10’u 
TEK, %10’u Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş ve %10’u da Türkiye Vakıflar Bankası 
A.O. tarafından karşılanmak üzere 100 milyon TL olarak belirlenmiş, TEK dışındaki 
ortakların iştirak paylarını arttırmamaları sonucu, 60 sayılı KHK’ye göre TEK’in 
bağlı ortaklığı, Yüksek Planlama Kurulu’nun 26.10.2001 tarih ve 2001/T-35 sayılı 
kararıyla Elektrik Üretim AŞ’nin bağlı ortaklığı haline getirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu’nun, 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 14.5.2007 tarih ve 2007/12106 sayılı Kararına istinaden Elektrik 
Üretim A.Ş.’nin bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılmış ve “İktisadi Devlet 
Teşekkülü” olarak yapılandırılmıştır. Kuruluşun ana statüsü, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nin 26.05.2008 tarih ve 7069 sayılı nüshası ile Resmi Gazete’nin 
26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

TEMSAN Ana Statüsünün “Teşekkülün faaliyet alanı ve görevleri” başlıklı 6 
ncı maddesinde; TEMSAN’ın, Devletin genel enerji politikası içinde ülke 
ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine 
göre yürütmek amacıyla teşkil edildiği hükmüne yer verilerek,  faaliyet alanı; her 
çeşit türbin, jeneratör, transformatör, basınçlı kazan, tanklar, buhar kazanları, elektrik 
nakil hattı ve emsali teçhizatı, otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve 
kurulması, şalt merkezleri ve cihazlarını, şalt sahalarının montaj işlerini, elektrik 
motorları ve pompalarını, elektrik santrallerinin rehabilitasyon işlerini yapmak, 
elektromekanik santralleri kurmak, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile 
ilgili her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmak, elektrik santrallerinin imali, 
temini, tesis edilmesi ve projelendirilmesi vb. işleri yapmak şeklinde belirlenmiştir. 

Bir iktisadi devlet teşekkülü olan TEMSAN, 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06.01.2017 tarih ve 0098 sayılı yazısına 
istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılmıştır. 

 

ISayıştay   



 

 
 

TEMSAN’ın son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler 1 nolu tabloda 
gösterilmiştir. 

   Tablo:1-Toplu bilgiler
Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki yıl 

farkı
Artış veya 
azalış  (%)

Sermaye Bin TL 135.000 160.000 210.000 275.000 275.000
Ödenmiş sermaye Bin TL 135.000 160.000 210.000 253.900 275.000 21.100 8
Öz kaynaklar Bin TL 38.463 14.327 41.246 42.361 27.017 (15.344) (36)
Yabancı kaynaklar Bin TL 39.436 47.127 50.232 4.255 40.881 36.626 861
Finansman giderleri Bin TL 1.011 836 1.605 1.155 17 (1.138) (99)
Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Bin TL 38.306 38.951 40.459 39.495 36.995 (2.500) (6)
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL 25.791 26.084 26.582 26.185 25.641 (544) (2)
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 728 1.325 1.605 205 27 (178) (87)
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 36 13 29 8 1 (7) (88)
Tüm alım tutarı Bin TL 21.485 16.140 24.449 16.943 7.596 (9.347) (55)
Üretim giderleri toplamı Bin TL 30.168 15.122 37.323 38.022 20.383 (17.639) (46)
Net satış tutarı Bin TL 15.025 18.262 13.355 31.528 33.910 2.382 8
Stoklar:
İlk madde ve malzeme Bin TL 4.479 5.043 9.753 8.625 6.529 (2.096) (24)
Yarı mamuller Bin TL 17.733 9.191 17.391 13.647 10.223 (3.424) (25)
Mamuller Bin TL 2.973 4.391 3.054 3.024 2.914 (110) (4)
Diğer stoklar Bin TL 6.904 1.986 2.983 772 290 (482) (62)
İşçi (Ortalama) Kişi 302 287 273 273 229 (44) (16)
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 17.983 21.612 22.871 28.780 35.099 6.319 22
Cari yıla ilişkin:
İşçiler için yapılan giderler Bin TL 16.456 19.392 21.160 23.339 29.252 5.913 25
İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.541 5.631 5.866 7.124 5.470 (1.654) (23)
Dönem karına ilişkin vergi ve diğ. yas.yük. Bin TL
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 1.237 1.444 2.401 1.870 2.274 404 22
GSYİH ya katkı (üretici  fiyatlarıyla) Bin TL (5.460) (11.502) (6.868) (16.520) 8.974 25.494 (154)
GSYİH ya katkı  (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (4.223) (10.058) (9.269) (14.650) 11.247 25.897 (177)
GSMH ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (4.223) (10.058) (9.269) (14.650) 11.691 26.341 (180)
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) %
Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) %
Zararlılık (Öz kaynak yönünden) % 73,2 127,7 161,1 103,7 86,0 (18) (17)
Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (22.446) (33.927) (13.400) (29.613) (21.982) 7.631 (26)
Dönem kârı veya zararı Bin TL (36.862) (49.136) (23.081) (42.785) (36.444) 6.341 (15)
Bilanço kârı veya zararı Bin TL (111.487) (160.623) (168.754) (211.539) (247.983) (36.444) 17  

TEMSAN, elektrik enerjisinin üretim iletim ve dağıtımında kullanılan kesici, 
ayırıcı ile su türbinleri, generatör, cebri boru, kelebek vana, regülatör, şalt cihazları ve 
elektrik motoru gibi imalatları yapmak, hidroelektrik santraller kurmak ve işletmeye 
almak amacıyla 1977 yılında kurulmuş olup, halen kendi faaliyet alanında yurt içinde 
tek kamu kuruluşu niteliğini taşımaktadır. 

Uzun yıllardan bu yana TEMSAN’ın içinde bulunduğu finansman dar boğazı, 
bankalardan temin edilen krediler ve sermaye artışı yoluyla temin edilen nakitle 
aşılmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda zarar nedeniyle sürekli öz kaynak yitiren 
TEMSAN’ın, zarardan kurtarılıp oto finansman yaratma imkanına kavuşturulması 
amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) ve TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün katılımıyla 
TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma 
yapılmıştır. 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih 
ve 2015/55 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde; “Türkiye 
Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait %100 
oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar 
verilmiştir. 

II Sayıştay   



 

 
 

TEMSAN’ın son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler 1 nolu tabloda 
gösterilmiştir. 

   Tablo:1-Toplu bilgiler
Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki yıl 

farkı
Artış veya 
azalış  (%)

Sermaye Bin TL 135.000 160.000 210.000 275.000 275.000
Ödenmiş sermaye Bin TL 135.000 160.000 210.000 253.900 275.000 21.100 8
Öz kaynaklar Bin TL 38.463 14.327 41.246 42.361 27.017 (15.344) (36)
Yabancı kaynaklar Bin TL 39.436 47.127 50.232 4.255 40.881 36.626 861
Finansman giderleri Bin TL 1.011 836 1.605 1.155 17 (1.138) (99)
Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Bin TL 38.306 38.951 40.459 39.495 36.995 (2.500) (6)
Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL 25.791 26.084 26.582 26.185 25.641 (544) (2)
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 728 1.325 1.605 205 27 (178) (87)
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 36 13 29 8 1 (7) (88)
Tüm alım tutarı Bin TL 21.485 16.140 24.449 16.943 7.596 (9.347) (55)
Üretim giderleri toplamı Bin TL 30.168 15.122 37.323 38.022 20.383 (17.639) (46)
Net satış tutarı Bin TL 15.025 18.262 13.355 31.528 33.910 2.382 8
Stoklar:
İlk madde ve malzeme Bin TL 4.479 5.043 9.753 8.625 6.529 (2.096) (24)
Yarı mamuller Bin TL 17.733 9.191 17.391 13.647 10.223 (3.424) (25)
Mamuller Bin TL 2.973 4.391 3.054 3.024 2.914 (110) (4)
Diğer stoklar Bin TL 6.904 1.986 2.983 772 290 (482) (62)
İşçi (Ortalama) Kişi 302 287 273 273 229 (44) (16)
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 17.983 21.612 22.871 28.780 35.099 6.319 22
Cari yıla ilişkin:
İşçiler için yapılan giderler Bin TL 16.456 19.392 21.160 23.339 29.252 5.913 25
İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.541 5.631 5.866 7.124 5.470 (1.654) (23)
Dönem karına ilişkin vergi ve diğ. yas.yük. Bin TL
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 1.237 1.444 2.401 1.870 2.274 404 22
GSYİH ya katkı (üretici  fiyatlarıyla) Bin TL (5.460) (11.502) (6.868) (16.520) 8.974 25.494 (154)
GSYİH ya katkı  (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (4.223) (10.058) (9.269) (14.650) 11.247 25.897 (177)
GSMH ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (4.223) (10.058) (9.269) (14.650) 11.691 26.341 (180)
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) %
Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) %
Zararlılık (Öz kaynak yönünden) % 73,2 127,7 161,1 103,7 86,0 (18) (17)
Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (22.446) (33.927) (13.400) (29.613) (21.982) 7.631 (26)
Dönem kârı veya zararı Bin TL (36.862) (49.136) (23.081) (42.785) (36.444) 6.341 (15)
Bilanço kârı veya zararı Bin TL (111.487) (160.623) (168.754) (211.539) (247.983) (36.444) 17  

TEMSAN, elektrik enerjisinin üretim iletim ve dağıtımında kullanılan kesici, 
ayırıcı ile su türbinleri, generatör, cebri boru, kelebek vana, regülatör, şalt cihazları ve 
elektrik motoru gibi imalatları yapmak, hidroelektrik santraller kurmak ve işletmeye 
almak amacıyla 1977 yılında kurulmuş olup, halen kendi faaliyet alanında yurt içinde 
tek kamu kuruluşu niteliğini taşımaktadır. 

Uzun yıllardan bu yana TEMSAN’ın içinde bulunduğu finansman dar boğazı, 
bankalardan temin edilen krediler ve sermaye artışı yoluyla temin edilen nakitle 
aşılmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda zarar nedeniyle sürekli öz kaynak yitiren 
TEMSAN’ın, zarardan kurtarılıp oto finansman yaratma imkanına kavuşturulması 
amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) ve TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün katılımıyla 
TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma 
yapılmıştır. 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih 
ve 2015/55 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde; “Türkiye 
Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait %100 
oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar 
verilmiştir. 

 

 
 

Kararın 3 üncü maddesinde; TEMSAN’ın satış suretiyle ve satışın blok satış 
ve/veya halka arz ve/veya varlık satışı ve/veya kiralama yönteminin uygulanması 
suretiyle özelleştirilmesi ve özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar 
tamamlanması öngörülmüştür. 

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi 4046 Sayılı 
Özelleştirme Kanunu’nun 20/A maddesine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından 20.07.2015 tarihinde onaylanmış ve 07.08.2015 tarih ve 8879 sayılı T. 
Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Özelleştirme kapsam ve programında yaklaşık 2 yıl kalan TEMSAN, bu süre 
içerisinde yeniden yapılandırma kapsamında yeni organizasyon şeması uygulamaya 
konulurken, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22 nci 
maddesi gereğince 87 çalışanının iş akitleri fesh edilerek personel sayısı 2016 yılsonu 
itibariyle 270’ten 188’e düşmüştür. 2017 yılı içerisindeki iş akitlerinin feshi ve işe iade 
davalarını kazanan işçilerin işe başlamaları nedeniyle inceleme tarihi itibariyle 
(Haziran-2017) çalışan sayısı 168’e düşmüştür. 

6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi değiştirilmiştir. 

 Bu değişiklikle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya 
ilişkili kurum veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık 
alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik 
enerjisi alımları da istisna kapsamına alınmıştır. 

Bu değişiklik sonrasında; EÜAŞ ve TEMSAN arasında imzalanan protokol ve 
sözleşmelerle çok sayıda santralda hizmet alımı ve rehabilitasyon işini ihalesiz olarak 
TEMSAN’a vermiştir. Bu kapsamda 2016 yılsonunda 700, inceleme tarihi itibariyle 
(Haziran-2017) 924 kişi TEMSAN adına söz konusu işlerde çalıştırılmaktadır. 

B- Öneriler: 
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.’nin 2016 yılı çalışmaları üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır.               
-Yılına ilişkin öneriler: 

          1- TEMSAN’ın özelleştirme kapsamında iken EÜAŞ’tan aldığı işin yüklenicisi 
olan bir firma ile ortak kurduğu iştirakin yasal zemine oturtulması amacıyla Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı alınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması (Sayfa:10), 

2- Rainpower Norway AS’nin TEMSAN aleyhine Keban HES Rehabilitasyon 
Projesi ile ilgili olarak Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı nezdinde 
açmış olduğu tahkim davasının, 23-24 Haziran 2014 tarihli tahkim kararında yer alan 
hususların TEMSAN’ın zarara uğramaması için en kısa sürede yerine getirilmesi 

(Sayfa:14 ), 
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3- TEMSAN’nın mevcut alt yapısı da göz önüne alınarak, Enerji sektörünün 
teknolojik ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle yeniden yapılandırılması, öngörülen 
yapılandırma için gerekli makine ve teçhizat ile personel ihtiyacının bu doğrultuda 
belirlenmesi (Sayfa: 41), 

4- Yapımı üstlenilen işlerin öncelikle şirket imkanlarıyla yapılması, zaruri 
hallerde KİK mevzuatı veya kendi Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine 
uygun şekilde yüklenici firmalara yaptırılması (Sayfa: 50,3-4), 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek: 12) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

-Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1-Kuruluşta kapsam dışı statüde çalışan bir kısım personelin Yüksek Planlama 

Kurulu kararı ile belirlenen ücret tavanını aşacak şekilde yapılan ödemelere son 
verilmesi amacıyla hazırlanarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilen, “Toplu 
İş Sözleşmesi Kapsamında Olmayan Daimi İşçi Personelinin İstihdam Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik” taslağının varsa eksikliklerinin giderilerek bir an önce yürürlüğe 
konulması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 7), 

2-2014 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer almış olan, yaygın bir uygulama 
haline gelen ve Kuruluşta önemli ölçüde kaynak kaybına neden olan maliyetin altında 
iş üstlenilmesi ve üstlenilen işlerin sözleşme bedelleri içerisinde tamamlanmayarak 
TEMSAN’ın zarara uğratılması konusundaki Maliye Bakanlığı incelemesinin takip 
edilmesi (Sayfa:53), 

3-2014 yılı denetim raporunda yer alan, rekabeti engelleyecek şekilde yapılan 
işbirliği sözleşmesi kapsamında diğer firmalara yaptırılanlara göre İNDAR firmasına 
daha yüksek fiyatla generatör yaptırılması konusundaki Maliye Bakanlığı 
incelemesinin takip edilmesi (Sayfa:55), 

Sonuç: 
Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi’nin 29.03.2017 tarih, 2017/03-

14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 36.444.140,35 
Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 
A- Mevzuat:  
1- Kanunlar ve kuruluşun statüsüne ilişkin mevzuat: 
Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi ( TEMSAN),  7.12.1975 tarih 

ve 15435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 13.11.1975 tarih ve 
07/10907 sayılı Kararıyla, her çeşit türbin, buhar kazanları, büyük alternatörler, 
transformatörler, elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatı imal etmek amacıyla 
kurulmuştur.  

Ortakların Şirket sermayesine katılım payları zamanla değişmiş ve kamu 
paylarının bir araya toplanması sonucunda TEMSAN, 1985 yılında TEK’in bağlı 
ortaklığı olmuştur. Daha sonra Kuruluş, faaliyetlerini, Yüksek Planlama Kurulu’nun 
26.10.2001 tarih, 2001/T-35 sayılı kararıyla Elektrik Üretim A.Ş.’nin bağlı ortaklığı 
statüsünde devam ettirmiştir.  

Ancak, Bakanlar Kurulu’nun, 31.5.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 14.5.2007 tarih ve 2007/12106 sayılı Kararına istinaden Elektrik Üretim 
A.Ş.’nin bağlı ortaklığı statüsünden çıkarılmış ve Kuruluş, “İktisadi Devlet 
Teşekkülü”, olarak yapılandırılmıştır.  

TEMSAN’ın, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünü kazandıktan sonra Yüksek 
Planlama Kurulu’nun (YPK)  4.2.2008 tarih, 2008/T-2 sayılı kararıyla, Kuruluşun Ana 
Statüsü kabul edilmiş, 18.7.2008 tarih, 2008/T-12 sayılı kararıyla ise teşkilat şeması 
belirlenmiş, söz konusu Ana Statü ve eki teşkilat şeması,  Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nin 26.05.2008 tarih ve 7069 sayılı nüshası ile Resmi Gazete’nin 26.07.2008 
tarih ve 26948 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

Anayasa’nın 165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM 
denetiminde bulunan Kuruluş, bu çerçevede 233 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesi ve 
6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca denetlenmektedir. 

TEMSAN’ın yıllar itibarıyla sürekli zarar etmesi nedeniyle, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT ve TEMSAN’ın katılımıyla kurulan 
komisyonun 07.12.2010 tarihindeki toplantısında, daha önce gündeme gelen yeniden 
yapılandırma çalışmalarında analiz ve raporlama hususlarında bir danışmanlık 
firmasından yararlanılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. 

“TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Destek 
Hizmet Alım İşi”nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 08.03.2011 
tarihinde ihalesi yapılmış, söz konusu işi üstlenen ERNST&YOUNG firması ile 
04.04.2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Haziran 2015 tarihine kadar Kuruluşun geleceğine yönelik idari ve mali yapı ile 
ilgili bir gelişme sağlanamamıştır. Ancak; 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih ve 2015/55 Karar Nolu Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde; “Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) 
Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait %100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam 
ve programına alınmasına” karar verilmiştir. 
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Karar’ın 3’üncü maddesinde TEMSAN’ın; satış suretiyle ve satışın blok satış 
ve/veya halka arz ve/veya varlık satışı ve/veya kiralama yönteminin uygulanması 
suretiyle özelleştirilmesine, 

Karar’ın son maddesinde de; bu kararda belirtilen kuruluşların özelleştirme 
işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın TEMSAN Genel Müdürlüğü’ne yazdığı 
29.06.2015 tarih ve 4138 sayılı yazıda; TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait 
%100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle 
Genel Müdürlüğe ait uygulamalarda diğer yasal düzenlemelerin yanı sıra 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümlerinin de dikkate alınması 
gerektiği belirtmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20.07.2015 tarih ve 598 sayılı “OLUR”u ile 
TEMSAN’ın, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (e) bendi çerçevesinde anonim 
şirkete çevrilmesi kararlaştırılmış ve Esas Sözleşmesi 4046 sayılı Kanunun 20/A 
maddesine istinaden yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni Esas Sözleşmede Şirket’in unvanı “Türkiye Elektromekanik Sanayi 
Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Şirket’in sermayesi esas sözleşmenin 6’ncı 
maddesinde 210 Milyon TL olarak yer almıştır. 

Yeni Esas Sözleşmede de nominal sermayenin 210 Milyon TL olarak yer 
alması üzerine, TEMSAN Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
yazdığı 27.07.2015 tarih ve 1030 sayılı yazıda; yurtiçi bankalardan kullanılmış olan 
ticari kredilerin anaparalarının ve kredi faiz yükünün kaldırılması, personel ücretleri ve 
firma ödemelerinin karşılanabilmesi için sermayenin 35 Milyon TL artırılarak 210 
Milyon TL’den 245 Milyon TL’ye çıkartılması talep edilmiştir. 

 Bu talep; ÖİB’nin 29.07.2015 tarih ve 636 sayılı “OLUR” u ile kabul edilerek 
Esas Sözleşme’nin sermaye başlıklı 6’ncı maddesi revize edilerek sermaye 245 Milyon 
TL’ye çıkarılmış, arttırılan 35 Milyon TL tutarında sermayenin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından taahhüt edildiği belirtilmiştir. Sermaye artırımı da 07.08.2015 
tarih ve 8879 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Genel Müdürlüğün (Finansman Dairesi Başkanlığı) 29.09.2015 tarih ve 1241 
sayılı yazıları ile; personel ücretleri, yakıt, elektrik, hizmet alımları, piyasaya olan 
borçlar ve çeşitli vergilerin ödenebilmesi için gerekli finansmanın yetersiz öz 
kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığından bahisle, Şirket sermayesinin 275 
milyon TL’ye çıkarılması Yönetim Kurulu’nun 01.10.2015 tarih ve 06 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08.10.2015 tarihinde 
onayladığı sermaye artışı 15.10.2015/ 8926 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır. 

Faaliyetleri sürekli zararla sonuçlanan Şirket’in çalışmaları, her yıl yapılan 
sermaye artışlarıyla yürütülmüştür. 2010 yılında 48,4 milyon TL olan bilanço zararı, 
2011 yılında 74,6 milyon TL’ye, 2012 yılında 111,5 milyon TL’ye, 2013 yılında 160,6 
milyon TL’ye, 2014 yılında 168,8 milyon TL’ye ve 2015 yılında da 211,6 milyon 
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%100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınması nedeniyle 
Genel Müdürlüğe ait uygulamalarda diğer yasal düzenlemelerin yanı sıra 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümlerinin de dikkate alınması 
gerektiği belirtmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20.07.2015 tarih ve 598 sayılı “OLUR”u ile 
TEMSAN’ın, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (e) bendi çerçevesinde anonim 
şirkete çevrilmesi kararlaştırılmış ve Esas Sözleşmesi 4046 sayılı Kanunun 20/A 
maddesine istinaden yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni Esas Sözleşmede Şirket’in unvanı “Türkiye Elektromekanik Sanayi 
Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Şirket’in sermayesi esas sözleşmenin 6’ncı 
maddesinde 210 Milyon TL olarak yer almıştır. 

Yeni Esas Sözleşmede de nominal sermayenin 210 Milyon TL olarak yer 
alması üzerine, TEMSAN Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
yazdığı 27.07.2015 tarih ve 1030 sayılı yazıda; yurtiçi bankalardan kullanılmış olan 
ticari kredilerin anaparalarının ve kredi faiz yükünün kaldırılması, personel ücretleri ve 
firma ödemelerinin karşılanabilmesi için sermayenin 35 Milyon TL artırılarak 210 
Milyon TL’den 245 Milyon TL’ye çıkartılması talep edilmiştir. 

 Bu talep; ÖİB’nin 29.07.2015 tarih ve 636 sayılı “OLUR” u ile kabul edilerek 
Esas Sözleşme’nin sermaye başlıklı 6’ncı maddesi revize edilerek sermaye 245 Milyon 
TL’ye çıkarılmış, arttırılan 35 Milyon TL tutarında sermayenin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından taahhüt edildiği belirtilmiştir. Sermaye artırımı da 07.08.2015 
tarih ve 8879 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Genel Müdürlüğün (Finansman Dairesi Başkanlığı) 29.09.2015 tarih ve 1241 
sayılı yazıları ile; personel ücretleri, yakıt, elektrik, hizmet alımları, piyasaya olan 
borçlar ve çeşitli vergilerin ödenebilmesi için gerekli finansmanın yetersiz öz 
kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığından bahisle, Şirket sermayesinin 275 
milyon TL’ye çıkarılması Yönetim Kurulu’nun 01.10.2015 tarih ve 06 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08.10.2015 tarihinde 
onayladığı sermaye artışı 15.10.2015/ 8926 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır. 

Faaliyetleri sürekli zararla sonuçlanan Şirket’in çalışmaları, her yıl yapılan 
sermaye artışlarıyla yürütülmüştür. 2010 yılında 48,4 milyon TL olan bilanço zararı, 
2011 yılında 74,6 milyon TL’ye, 2012 yılında 111,5 milyon TL’ye, 2013 yılında 160,6 
milyon TL’ye, 2014 yılında 168,8 milyon TL’ye ve 2015 yılında da 211,6 milyon 

 

 
 

TL’ye, 2016 yılında da 248,0 Milyon TL’ye yükselmiştir. Şirket’in bu haliyle 
faaliyetlerine devam etmesi kaynak kaybını daha da artıracaktır.  

TEMSAN’ın 2015 yılı faaliyetleri hakkında düzenlenen 2015 yılı Sayıştay 
Denetim Raporu’nda;  faaliyetleri sürekli zararla sonuçlandığından, Şirket’in daha 
fazla kaynak kaybına meydan verilmemesi bakımından, özelleştirme kapsam ve 
programında bulunan Şirket’in özelleştirme işlemlerinin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca biran önce sonuçlandırılması önerilmiştir. 

Ancak; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06.01.2017 tarih ve 0098 sayılı 
yazısına istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 
2017/11 sayılı kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılmıştır. Karar şöyledir. 

“Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. nin özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilmiştir.” 

Şirketin yeniden eski statüsüne iade edilmesi nedeniyle yeni Ana Sözleşme 
çalışmalarına başlanmış olup; inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle Ana Sözleşme 
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belirtilmişken; 

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasıyla ilgili 
olarak 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
6719 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “o) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük 
onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,” 

 Yeni düzenleme ile enerji ve yakıtla birlikte, mal, hizmet, danışmanlık alımları 
ve büyük onarım işleri ile TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi 
alımları da Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Maddenin bu hali ile EÜAŞ, sayılan konulardaki işleri TEMSAN’a ihalesiz 
olarak verebilirken; uygulamada TEMSAN aldığı bu işleri ihalesiz olarak 
yüklenicilere verebilmekte, ancak bu konuda mevzuatta açık bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

6719 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 
üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) maddesine göre EÜAŞ; enerji, yakıt, 
mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işlerini TEMSAN’a ihalesiz olarak 
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verebilirken; TEMSAN’ın EÜAŞ’tan aldığı işleri yüklenicilere ihalesiz olarak vermesi 
hususunun hukuki zemine kavuşturulması amacıyla ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması önerilir. 

6719 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeden sonra 23.06.2016 tarihinde 
“Elektrik Üretim Tesislerinin Mal, Hizmet, Danışmanlık Alımları ve Büyük Onarım 
İşleri Konusunda Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. 
Arasında Akdedilmiş İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. 

Anlaşmanın “AÇIKLAMA” başlıklı 2 nci maddesinde 6719 Sayılı Kanunun 11 
inci maddesine atıfta bulunularak; 

 “Bu madde çerçevesinde TEMSAN ile EÜAŞ arasında elektrik üretim 
tesislerinin mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri konusunda 
sözleşmeler yapılabilecektir. 

TEMSAN ile EÜAŞ arasında bu anlaşma kapsamındaki işlere ait münhasır 
sözleşmeler imzalanıncaya kadar işbu anlaşma taraflara herhangi bir hukuksal 
yükümlülük getirmeyecektir. 

TEMSAN’ın özelleştirilmesi halinde işbu anlaşma kendiliğinden sona erer.” 
Maddeden de anlaşılacağı gibi; Kanunun bu maddesine dayanılarak EÜAŞ 

tarafından TEMSAN’a verilecek her iş için ayrı sözleşme imzalanması gerekmektedir. 
Bu kapsamda verilen işlerle ilgili olarak Raporun “İşletme Çalışmaları” 

bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
           2-Tüzükler: 

TEMSAN ile ilgili tüzük bulunmamaktadır. 
3- Bakanlar Kurulu Kararı: 
Denetim döneminde doğrudan Şirket için alınmış Bakanlar Kurulu Kararı 

bulunmamaktadır.  
4-Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 
 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih 

ve 2015/55 Karar Nolu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde; 
“Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait 
%100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar 
verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 28.12.2016 tarih ve 2016/111 sayılı “İmar 
Planı Değişikliği” konulu kararının 6 ncı maddesinde; TEMSAN Genel 
Müdürlüğü’nün bulunduğu Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan arsanın Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar 
Planı Değişikliği onaylanmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06.01.2017 tarih ve 0098 sayılı yazısına 
istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
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kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılmıştır. Karar şöyledir. 

“Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. nin özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilmiştir.” 

5-Yönetmelikler: 
TEMSAN Yönetim Kurulu’nun 16.10.2014 tarih ve 16/51 sayılı kararı ile 

yeniden hazırlanan Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği Taslağı onaylanarak Resmi 
Gazetede yayımlanması için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe 
yetki verilmesi kabul edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderilen 
Taslak, Maliye Bakanlığı’nın görüşünün alınmadığı gerekçesi ile iade edilmiştir. 

Bu durum karşısında, TEMSAN Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2015 tarihinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı (Yüksek 
Planlama Kurulu), Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığına yazdığı yazı 
ile durumu özetlemiş ve sonuç olarak şöyle denilmiştir. 

“Yukarıda yapılan açıklamalar ve iş bu mahkeme kararı dikkate alınarak 
konunun çözümü noktasında halen kapsam dışı personel yönetmeliği çerçevesinde 
uygulanmakta olan  “Makam ve Sorumluluk Tazminatı” nın fiilen görev yapılan 
dönemde ödendiği de göz önünde bulundurularak; Yüksek Planlama Kurulu’nun 
Kapsam Dışı Personel ücretleri için açıkladığı, her türlü hak edişlerin ücretlere dahil 
açıklaması içinde yer alan “tazminat” ifadesinin madde metninden çıkarılarak 
teşekkülümüzdeki ücret uygulama konusuna açıklık getirilebileceği, ileride 
yaşanabilecek hukuki sonuçlarla karşılaşılmaması ve personelin mağdur olmaması ve 
oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla uygulanabilecek ve/veya yapılabilecek 
işlemler hakkında değerlendirmenin yapılabilmesi hususunda, 

Gereğini bilgilerinize önemle arz ederiz.”  denilmiştir. 
Yine; TEMSAN Yönetim Kurulu’nun 13.04.2015 tarih ve 7/33 sayılı kararı ile 

Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin “Makam ve Sorumluluk” tazminatı başlıklı 58 
inci maddesinde, Yüksek Planlama Kurulu’nca alınan tavan ücret uygulamasına ilişkin 
karar metni ile çelişen ifadeler bulunması nedeniyle, maddede yapılan değişikliklerin 
de ilave edilmesi ile tüm değişiklikler 08.05.2015 tarih ve 781 sayılı yazı ekinde 
Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.  Bakanlığın 21.07.2015 tarih ve 6647 sayılı cevabi 
yazısında; Yönetmelik taslağına ilişkin 6, 26, 28, 31, 36, 39, 42, 43, 44, 51 ‘inci 
maddeler hakkındaki görüşler belirtilerek, 58’inci maddedeki makam ve sorumluluk 
tazminatının “ayrıca ve ilave olarak” ödeneceğine ilişkin hususların madde metninden 
çıkarılması istenmiştir. 

Genel Müdürlüğün yönetmelikle ilgili 15.04.2015 tarihli yazısı üzerine, Devlet 
Personel Başkanlığı’nın 20.10.2015 tarihli cevabi yazısında özetle; “mahkemenin 
verdiği kararlar sonucunda Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenen ücret 
tavanlarının yönetmeliklerle aşılmasının önüne geçmek amacıyla, Yönetmeliğin 58 
maddesindeki “ilave olarak” ibaresinin taslak metinden çıkarılması, Genel Müdür ve 
Genel Müdür Yardımcıları ile diğer personele bu Yönetmelik kapsamında yapılan 
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ücret ve diğer ödemelerin toplamı hiçbir şekilde Yüksek Planlama Kurulu kararları 
çerçevesinde belirlenen tavanı geçemez ibaresinin eklenmesi” istenmiştir. 

Şirket, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.05.2015 tarih 2015/55 sayılı kararı 
ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 4046 sayılı Kanun’a istinaden anonim 
şirkete dönüştürülerek ve uygun görülen esas sözleşmesi de T. Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Şirket’in Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında olmayan Daimi İşçi Personelinin 
İstihdam esaslarına ilişkin düzenleme, yazı doğrultusu ve mevcut yönetmelik 
çerçevesinde kalınarak ve Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belirlenen ücret tavanını 
da aşmamak üzere hazırlanarak Öİ Başkanlığı’na gönderilmiştir 

Genel Müdürlüğün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yazdığı 06.11.2015 tarih 
ve 1915 sayılı yazısında; Kapsam Dışı Personel Yönetmenliği taslağı ile ilgili 
gelişmeler belirtilerek, yeniden düzenlenen yönetmelik taslağının makamlarınca 
değerlendirilerek gereğinin yapılması talep edilmiş, ÖİB’nin taslakla ilgili görüşleri 
belirtilerek, çıkarılması ve ilave edilmesi gerekli hususlarla birlikte yeniden 
düzenlenerek gönderilmesi istenmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yazıya verdiği 13.11.2015 tarih ve 7439 
sayılı cevabında; Kapsam Dışı personel Yönetmeliği taslağında, 5398 sayılı Kanunla 
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile “ kapsam dışı” ibarelerinin kaldırılması 
nedeniyle yönetmelikte bu ibarenin kaldırılması, Yönetmeliğin “Makam ve 
Sorumluluk Tazminatı” başlıklı 58 inci maddesinin sonuna, “Ancak bu şekilde 
ödenecek tazminat hiçbir şekilde Yüksek Planlama Kurulu kararlarıyla belirlenen ücret 
tavanını aşacak şekilde belirlenemez.”  İbarelerinin eklenerek yönetmeliğin tekrar 
düzenlenmesi istenmiştir.  

Şirket’in 22.12.2015 tarih ve 2097 sayılı yazı ekinde gerekli düzenlemelerle 
birlikte ÖİB’ye gönderdiği yönetmelik taslağı, İdare’nin (ÖİB) 28.12.2015/8373 sayılı 
yazısı ile uygun görülmüştür. 

Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 22.01.2016 tarih ve 485 sayılı 
yazısında aynen; “Kuruluşunuzun Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Olmayan Daimi 
İşçi Personelinin İstihdam Esaslarının İdaremizin 28.12.2015 tarih ve 8373 sayılı 
yazısı ile yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Olmayan personelin 
ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirlendiğinden, Esaslarda yer alan 
ikramiyeler başlıklı 47 nci madde, kıdem teşvik başlıklı 48 inci madde, makam ve 
sorumluluk tazminatı başlıklı 58 inci madde, iş güçlüğü tazminatı başlıklı 59 uncu 
madde, kapsam dışı personel ücretlerinin tespitinde uygulanacak usul ve esaslar 
başlıklı 60 ıncı maddenin “B” toplam ücret, “D” başarı ücreti, “E” kıdem ücreti, “F” 
üst eğitim ücreti ile grup ve unvan bazında düzenlenen ücret skalası iptal edilmiştir. 
Toplu iş sözleşmesine tabi olmayan personelin ücretlerinin Yüksek Planlama Kurulu 
kararıyla belirlenen ücret tavanını aşmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek 
kıstaslara göre tespit edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer 
verilmiştir. 

Şirket’in yukarıda belirtilen Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Olmayan Daimi 
İşçi Personelinin İstihdam Esaslarını Belirleyen Taslak Yönetmelik, söz konusu yazı 
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doğrultusunda ve mevcut yönetmelik çerçevesinde kalınarak ve Yüksek Planlama 
Kurulu kararıyla belirlenen ücret tavanını da aşmamak üzere hazırlanarak Öİ 
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İş Sözleşmesi Kapsamında Olmayan Daimi İşçi Personelinin İstihdam Esaslarına 
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B- Teşkilat: 
1- Teşkilatın yapısı: 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile 

özelleştirme kapsam ve programına alınan Kuruluş, 4046 sayılı Kanun’a istinaden 
anonim şirkete dönüştürülmüş, Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.09.2015 tarih ve 10 
sayılı kararı ile yürürlüğe giren şirket iç yönergesinde, teşkilat yapısı ve birimlerin 
görev ve sorumlulukları ile yetkiler belirlenmiş ve 23.09.2015 tarih ve 8912 sayılı T. 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Şirket’in organizasyon yapısı Genel Müdür ve Genel Müdür’e bağlı Hukuk 
Müşavirliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yönetim Sistemleri 
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Raportörlüğü, İç denetim, 
Özel Kalem Müdürlüğü ve işletmelerle, 3 adet Genel Müdür Yardımcılığı ve 6 Daire 
Başkanlığından oluşmaktadır. 

Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın aktif hale getirilemediği ve Şirket’in 
özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtilerek, görülen lüzum üzerine 
Yönetim Kurulu’nun 23.03.2016 tarih ve 16 sayılı kararı ile Denetim Hizmetleri 
Başkanlığı birimi ile 9 adet personel kadrosunun 4046 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmiştir. 
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Esas Sözleşme’nin 23’üncü maddesi ile; personelin istihdam şartları, ücret, 
maaş ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslarla, Şirket organizasyon 
yapısının Yönetim Kurulu’nca belirleneceği ifade edilmiştir. 

Şirket’in merkezi Ankara olup, Ankara ve Diyarbakır’da işletmeleri 
bulunmaktadır. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 31.01.2017 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile;  
-Ankara’da bulunan Küçük Türbin Genaratör ve Tesisler İşletme 

Müdürlüğü’nün tüm iş ve işlemlerinin durdurularak kapatılmasına, 
-Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü’nün adının 

“Ankara İşletme Müdürlüğü” olarak değiştirilmesine ve her iki müdürlükte çalışan 
personelin hiçbir hak kaybına uğramadan yeni kurulan müdürlük kadrosuna 
geçirilmesine, 

-Diyarbakır Türbin İşletme Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinin durdurularak 
kapatılmasına, 

-Diyarbakır Generatör İşletme Müdürlüğü’nün adının  “Diyarbakır İşletme 
Müdürlüğü” olarak değiştirilmesine ve her iki müdürlükte çalışan personelin hiçbir 
hak kaybına uğramadan yeni kurulan müdürlük kadrosuna geçirilmesine, 

Karar verilmiştir. 
TEMSAN A.Ş’nin mevcut durum ve ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi, 

yeniden yapılandırma modelinin geliştirilmesi, strateji ve eylemlerinin raporlanması 
için, PhD Strateji Danışmanlık Hizmetler A.Ş firması ile 26.04.2016 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 

Danışmanlık firmasının hazırladığı Şirket Organizasyon Şeması Şirket Yönetim 
Kurulu’nun 31.01.2017 tarih ve 1/7 sayılı kararıyla kabul edilerek, onay için 
06.02.2017 tarih ve 297-254 sayılı yazısı ekinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na 
gönderilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17.04.2017 tarihli “Olur”u ile TEMSAN’ın 
yeni organizasyon şeması kabul edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı tarihli TEMSAN 
Genel Müdürlüğü “Olur”u ile yeni organizasyon şeması ile oluşturulan 22 müdürlük 
kadrosuna atamalar yapılmıştır. 

Yeni Organizasyon Şemasına göre; Genel Müdürlüğe bağlı 3 Genel Müdür 
Yardımcısı bulunmaktadır. Genel Müdür Yardımcılığından biri idari ikisi tekniktir. 
İdari Genel Müdür Yardımcılığına Satın alma, Mali İşler, Eğitim, İnsan Kaynakları ve 
Bilgi Teknolojileri Müdürlükleri bağlıdır. Teknik Genel Müdür Yardımcılığı’ndan 
birisine Ankara ve Diyarbakır İşletme Müdürlükleri ile Kalite Kontrol Müdürlüğü 
bağlı iken diğer teknik Genel Müdür Yardımcılığı’na İşletme ve Bakım, İş Geliştirme 
ve Teklif Hazırlama, AR-GE, Proje Uygulama ve Proje Onay Grup Müdürlüğü olmak 
üzere 5 Grup Müdürlüğü bağlıdır. Bu 5 Grup Müdürlüğüne 7 Müdürlük ve 
Başmühendislik bağlıdır. 
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Organizasyon şemasında görüldüğü gibi 2 Genel Müdür Yardımcılığına 
Müdürlükler bağlı iken bir Genel Müdür Yardımcılığına Grup Müdürlükleri bağlıdır. 
Bu da organizasyon şemasında dengesizliklere neden olmaktadır. 

Şirketin yeni organizasyon şeması ekler arasındadır. (Ek:1) 
-TEMSAN Enerji ve Otomasyon sistemleri A.Ş. 
 TEMSAN Genel Müdürlüğü T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı’na yazdığı 20.09.2016 tarihli yazıda özetle; “6719 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 3 üncü 
maddesinin (o) ve (r) bendine atıfta bulunularak bu kapsamda İstanbul Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü’ne ait Distributed Control System 
(DSC) ve Otomasyon Sistemi Rehabilitasyon vb. işleri yapmak üzere Emerson Process 
Management Ltdi. Şti.nin Türkiye Temsilcisi olan Nice Mühendislik Enerji Sistemleri 
San. ve Tic. ile Şirket Ortaklığı ve İşbirliği yapmak için” ÖİB’den onay talep 
edilmiştir. 

ÖİB’nin TEMSAN Genel Müdürlüğü’ne yazdığı 04.10.2016 tarih ve 6594 
sayılı yazıda şöyle denilmiştir. 

“Söz konusu talebiniz İdaremizce incelenmiş olup, 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanunun 4.maddesinde özelleştirme kapsam ve programında 
bulunan kuruluşların şirket kurabileceklerine ilişkin herhangi bir düzenleme 
bulunmadığı gibi özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlara şirket 
kurmalarına veya birleşmelerine ilişkin olarak yetki verileceğine dair de herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

Bu nedenle Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN)’ye İstanbul 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğüne ait Distributed Control 
System (DSC) ve Otomasyon Sistemi Rehabilitasyon vb. işleri yapmak üzere Emerson 
Process Management Ltdi. Şti.nin Türkiye Temsilcisi olan Nice Mühendislik Enerji 
Sistemleri San. ve Tic. ile Şirket Ortaklığı yapması konusunda İdaremizce yetki veya 
onay verilemeyeceği düşünülmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”  
TEMSAN Yönetim Kurulu, ÖİB’na yazdığı yazıya cevap verilmeden;  

27.09.2016 tarih ve 13/64 sayılı kararıyla; Şirket İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü’nün teklifiyle gündeme alınan önergesinin görüşülmesi sonunda; 

TEMSAN ile NİCE Mühendislik Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
ortaklıklarından oluşan “TEMSAN Enerji ve Otomasyon Sistemleri Anonim Şirketi” 
ünvanlı yeni bir tüzel kişilik kurmaya oy birliği ile karar verilmiştir. 

Şirketin sermeyesi 50.000 TL olup; sermayenin %40’ına karşılık gelen 20.000 
TL TEMSAN tarafından karşılanacaktır. 

Şirketin Esas Sözleşmesi 28.09.2016 tarihinde notere tasdik ettirildikten sonra 
05.10 2016 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmiş, 06.10.2016 
tarihinde de Ankara Ticaret Odasına kayıt ettirilmiştir.  
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Şirket Esas Sözleşmesinde Şirketin amacı; Elektrik santralları yapım, işletim ve 
bakım hizmetleri ile her türlü yenileme, yerlileştirme ve modernizasyon hizmetleri vb. 
işleri yapmak olarak belirtilmiştir. 

EMERSON Process Management Ticaret Ltd.Şti. firması TEMSAN’a 
gönderdiği 20.10.2016 tarihli yazısında DCS projesi kapsamında kurulan TEMSAN 
Enerji ve Otomasyon Sistemleri A.Ş.’ye destek vermeyi kabul ve taahhüt ettiğini 
bildirmiştir. 

TEMSAN Genel Müdürlüğünce görüşüne başvurulan TEMSAN Hukuk 
Müşavirliği 24.10.2016 tarihli görüşünde; TEMSAN Ana Sözleşmesinin “Şirketin 
Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 3 üncü maddesinin (o) bendine atıfta bulunularak; 
yurt içinde ve yurt dışında bulunan projeleri yüklenmek ve gerçekleştirmek üzere, 
know-how transferi yapılabilecek, teknik olarak faydalanılabilecek firmalar ile 
işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum gibi yapılar kurulabileceğine dair yetki verilmiş 
olup, anılan işlemlerin mevzuat hükümleri dahilinde gerçekleştirilmesinde sakınca 
bulunmadığı kanaatindeyim.” Denilmiştir. 

Bu görüşler üzerine konuyu görüşen TEMSAN Yönetim Kurulu’nun 
31.10.2016 tarih ve 14/70 sayılı kararıyla; EÜAŞ Genel Müdürlüğünce, TEMSAN’a 
protokol ile verilen İstanbul DGCS (Ambarlı) DCS projesinde alt yüklenici olması 
amacıyla TEMSAN iştiraki olan TEMSAN Enerji ve Otomasyon Sistemleri A.Ş. 
firması ile sözleşme imzalanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kabul 
edilmiştir. 

 4046 sayılı kanunun amacı; kapsam ve programa alınan kuruluşların en kısa 
sürede özelleştirilmesidir. Bu nedenle Şirketin büyümesi amaçlanmamaktadır. Bu 
maksat ÖİB’nca TEMSAN Genel Müdürlüğüne gönderilen 04.10.2016 tarih ve 6594 
sayılı yazıda açıkça belirtilmektedir.  

Ancak; ÖİB’nın bu yazısından sonra Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin 
EÜAŞ’tan aldığı işin yüklenicisi olan şirketle ortak bir şirket kurmuştur. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 06.01.2017 tarih ve 0098 sayılı yazısına 
istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılmıştır. Karar şöyledir: 

“Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. nin özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilmiştir.” 

Bu karar ile TEMSAN tekrar 233 Sayılı KHK kapsamında KİT statüsüne 
dönmüştür. 233 sayılı KHK’nin “İştiraklerin teşkili ve nitelikleri” başlıklı 27 nci 
maddesinde “teşebbüs veya bağlı ortaklıkların bir anonim şirkete iştiraki, ilgili 
teşebbüsün önerisi üzerine YPK kararı ile yapılır.” Denilmektedir. 
           TEMSAN’ın özelleştirme kapsamında iken EÜAŞ’tan aldığı işin yüklenicisi 
olan bir firma ile ortak kurduğu iştirakin yasal zemine oturtulması amacıyla Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı alınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması önerilir. 
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programından çıkarılmıştır. Karar şöyledir: 

“Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. nin özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesine karar verilmiştir.” 

Bu karar ile TEMSAN tekrar 233 Sayılı KHK kapsamında KİT statüsüne 
dönmüştür. 233 sayılı KHK’nin “İştiraklerin teşkili ve nitelikleri” başlıklı 27 nci 
maddesinde “teşebbüs veya bağlı ortaklıkların bir anonim şirkete iştiraki, ilgili 
teşebbüsün önerisi üzerine YPK kararı ile yapılır.” Denilmektedir. 
           TEMSAN’ın özelleştirme kapsamında iken EÜAŞ’tan aldığı işin yüklenicisi 
olan bir firma ile ortak kurduğu iştirakin yasal zemine oturtulması amacıyla Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı alınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması önerilir. 

 

 
 

2- Karar organı: 
233 sayılı KHK ve Ana Statü’ye göre, bir başkan ve beş üyeden oluşması 

gereken Yönetim Kurulu’nun başkanı Genel Müdür olup, ilgili bakanın teklifi üzerine 
ortak kararla, diğer üyelerden ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı 
olduğu bakanın, ikisi de teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın 
teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih 
ve 2015/55 Karar Nolu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde; 
“Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait 
%100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar 
verilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20.07.2015 tarih ve 598 sayılı “OLUR”u ile 
kabul edilen TEMSAN Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12 nci 
maddesinde; Şirket Yönetim Kurulu’nun 5 üyeden oluşacağı, üyeler kendi aralarında 
Başkan ve Başkan vekilini seçeceği, üyelerin 2 yıllık süre için seçileceği, süresinin 
bitmesi halinde tekrar seçilebileceği, toplantıların en az 3 üyenin katılımı ile 
gerçekleşeceği ve kararların toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınacağı, genel 
kurulun da yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman 
değiştirebileceği belirtilmiştir. 

Ücretleri genel kurulca tespit edilen Yönetim Kurulu’nun Şirket’in işleri 
gerektikçe ve her halükarda ayda bir kez ve en az üç üyenin katılımı ile toplanacağı, 
ortaklığın temsil ve idare organı olduğu, 17’inci maddede Türk Ticaret Kanunu’nun 
370’inci maddesi gereğince idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü ve/veya 
tamamını üyelerden birine, Genel Müdür’e, Genel Müdür Yardımcısına, müdür veya 
müdürlere bırakabileceği, belirtilmiştir. 

Maliye Bakanlığı’nın 23.07.2015 tarih ve 111 sayılı “OLUR”u ile 5 kişilik yeni 
Yönetim Kurulu üyeleri atanmıştır. Üyelerin 31.12.2015 tarihinde sürelerinin bitmesi 
akabinde, Maliye Bakanlığı’nın 16.01.2016/7 tarih ve sayılı,  11.02.2016/16 tarih ve 
sayılı “OLUR” una istinaden 14.01.2017 ve 14.02.2017 tarihlerine kadar görev 
yapmak üzere iki yönetim kurulu üyesi ataması yapılmıştır. 

Bakanlığın 04.04.2016 tarih ve 35 sayılı “OLUR”u ile mevcut Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Başkanının, Şirket bünyesinde müşavir pozisyonuna atanması ve 
yerine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şirketin mevcut Yönetim 
Kurulu Üyesinin atanması uygun görülmüştür. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

Bu nedenle inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle Şirketin yeni Ana 
Sözleşmesinin hazırlıkları sürdürülmekte olup; yeni Ana Sözleşmeye göre yeni 
yönetim oluşturulacaktır. 

İnceleme tarihi itibariyle (Haziran-2017)  3 yönetim kurulu üyesinin görev 
süresi dolduğu için Temmuz ayında Yönetim Kurulu toplanamamıştır. Şirketin 2 yıllık 
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Yönetim Kurulu üye değişimi ve Yönetim Kurulu’nun oluşumuna ilişkin çizelge 
Raporun baş tarafında yer almıştır. 

3- Yürütme organı: 
Şirket Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı 

kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve 4046 sayılı Kanun’a istinaden 
anonim şirkete dönüştürülmüştür. 

TEMSAN Esas Sözleşmesinin17’inci maddesin de Yönetim Kurulu’nun 
Şirket’in temsil ve idare organı olduğu, Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesi 
gereğince idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü ve/veya tamamını üyelerden 
birine, Genel Müdür’e, Genel Müdür Yardımcısına ve müdür veya müdürlere 
bırakabileceği belirtilmiştir.  

Şirket esas sözleşmesinin ve Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371 maddeleri 
çerçevesindeki iç yönergenin düzenlenmesi Yönetim Kurulu’nun 11.08.2015 tarih ve 3 
sayılı kararı ile kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulu’nun 15.09.2015 tarih ve 10 sayılı 
kararı ile yürürlüğe giren şirket iç yönergesinde teşkilat yapısı, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı ve birimlerin görev ve sorumlulukları ile yetkileri belirlenmiş ve 
23.09.2015 tarih ve 8912 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

 Esas sözleşmenin, “Genel Müdürlük” başlıklı 21 inci maddesinde; Şirket Genel 
Müdürlüğü, Genel Müdür ve en çok 3 Genel Müdür Yardımcısı ve alt birimlerden 
oluşur” ifadesine yer verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17.04.2017 tarihli “Olur”u ile TEMSAN’ın 
yeni organizasyon şeması kabul edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı tarihli TEMSAN 
Genel Müdürlüğü “Olur”u ile yeni organizasyon şeması ile oluşturulan 22 müdürlük 
kadrosuna atamalar yapılmıştır. 

Şirketin yeniden eski statüsüne iade edilmesi nedeniyle yeni Ana Sözleşme 
çalışmalarına başlanmış olup; inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle Ana Sözleşme 
hazırlama çalışmalarının sürdürüldüğü görülmüştür.  

4- Servisler: 
Kuruluş Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.05.2015 tarih ve 2015/55 sayılı 

kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve 4046 sayılı Kanun’a istinaden 
anonim şirkete dönüştürülmüş ve Şirketin esas sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.09.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile yürürlüğe 
giren şirket iç yönergesinde teşkilat yapısı ve birimlerin görev ve sorumlulukları ile 
yetkiler belirlenmiş ve 23.09.2015 tarih ve 8912 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

12 Sayıştay   



 

 
 

Yönetim Kurulu üye değişimi ve Yönetim Kurulu’nun oluşumuna ilişkin çizelge 
Raporun baş tarafında yer almıştır. 

3- Yürütme organı: 
Şirket Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı 

kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve 4046 sayılı Kanun’a istinaden 
anonim şirkete dönüştürülmüştür. 

TEMSAN Esas Sözleşmesinin17’inci maddesin de Yönetim Kurulu’nun 
Şirket’in temsil ve idare organı olduğu, Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesi 
gereğince idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü ve/veya tamamını üyelerden 
birine, Genel Müdür’e, Genel Müdür Yardımcısına ve müdür veya müdürlere 
bırakabileceği belirtilmiştir.  

Şirket esas sözleşmesinin ve Türk Ticaret Kanunu’nun 367 ve 371 maddeleri 
çerçevesindeki iç yönergenin düzenlenmesi Yönetim Kurulu’nun 11.08.2015 tarih ve 3 
sayılı kararı ile kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulu’nun 15.09.2015 tarih ve 10 sayılı 
kararı ile yürürlüğe giren şirket iç yönergesinde teşkilat yapısı, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı ve birimlerin görev ve sorumlulukları ile yetkileri belirlenmiş ve 
23.09.2015 tarih ve 8912 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. 

 Esas sözleşmenin, “Genel Müdürlük” başlıklı 21 inci maddesinde; Şirket Genel 
Müdürlüğü, Genel Müdür ve en çok 3 Genel Müdür Yardımcısı ve alt birimlerden 
oluşur” ifadesine yer verilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17.04.2017 tarihli “Olur”u ile TEMSAN’ın 
yeni organizasyon şeması kabul edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı tarihli TEMSAN 
Genel Müdürlüğü “Olur”u ile yeni organizasyon şeması ile oluşturulan 22 müdürlük 
kadrosuna atamalar yapılmıştır. 

Şirketin yeniden eski statüsüne iade edilmesi nedeniyle yeni Ana Sözleşme 
çalışmalarına başlanmış olup; inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle Ana Sözleşme 
hazırlama çalışmalarının sürdürüldüğü görülmüştür.  

4- Servisler: 
Kuruluş Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.05.2015 tarih ve 2015/55 sayılı 

kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve 4046 sayılı Kanun’a istinaden 
anonim şirkete dönüştürülmüş ve Şirketin esas sözleşmesi yeniden düzenlenmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.09.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile yürürlüğe 
giren şirket iç yönergesinde teşkilat yapısı ve birimlerin görev ve sorumlulukları ile 
yetkiler belirlenmiş ve 23.09.2015 tarih ve 8912 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun aldığı 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. özelleştirme kapsam ve 
programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir. 

 

 
 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17.04.2017 tarihli “Olur”u ile TEMSAN’ın 
yeni organizasyon şeması kabul edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı tarihli TEMSAN 
Genel Müdürlüğü “Olur”u ile yeni organizasyon şeması ile oluşturulan 22 müdürlük 
kadrosuna atamalar yapılmıştır. 

Teşkilat şemasında yer alan diğer birimlerle ilgili bilgilere raporun ilgili 
bölümlerinde yer verilmiştir. 

-Hukuk Müşavirliği: 
 TEMSAN Yönetim Kurulu’nun 29.08.2013 tarih, 2013-19/40 sayılı kararıyla 

söz konusu kişi, vekaleten Hukuk Müşavirliğine atanan Şirket avukatı Yönetim 
Kurulu’nun 01.06.2017 tarih ve sayılı kararı ile asaleten hukuk Müşavirliğine 
atanmıştır. 

İnceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle Hukuk Müşaviri avukatın yanı sıra bir 
avukat daha kadrolu çalışmaktadır. Ayrıca, dışarıdan üç avukatla da “Avukatlık 
Vekalet Sözleşmesi” imzalanmış, 16.07.2013 tarih, 2013-15/29 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı doğrultusunda “Keban HES Rehabilitasyon Projesi”yle ilgili açılan tahkim 
davası nedeniyle de bir hukuk bürosuyla sözleşme yapılmıştır. 

Rainpower Norway AS’nin TEMSAN aleyhine Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC) Tahkim Divanı nezdinde açmış olduğu tahkim davasına ilişkin tahkim 
duruşması 23-24 Haziran 2014 tarihinde yapılmıştır. 

Hakem Heyeti tarafından verilen karar 17.04.2015 tarihinde davayı takip eden 
Hukuk Bürosuna ulaşmıştır. Nihai kararda Rainpower’ın; 

-Teminat mektuplarının iadesine ilişkin talebinin kabulüne, 
-Teminat mektuplarının iade edilmemesi sebebiyle yaptığı masraflarının 

tahsiline ilişkin talebin reddine, 
-Sözleşmenin feshine ilişkin fesih bedeli, yapılan harcamalar ve fesih tazminatı 

talepleri ile diğer tüm taleplerin reddine, 
Karar verilmiştir. 
Yargılama giderleri sözleşme gereğince yarı yarıya paylaşılmış, davacı şirketin 

fazla masrafının ise TEMSAN tarafından davacıya ödemesi kararlaştırılmış olup 
69.956 € TEMSAN tarafından davacıya ödenmiştir. 

ING Bank Gimat Şubesi tarafından TEMSAN’a hitaben düzenlenerek 
Rainpower tarafından verilen iki adet toplam 3.083.662 € tutarındaki teminat 
mektubunun nakde çevirme talebinin banka tarafından ret edilmesi üzerine; TEMSAN 
Genel Müdürlüğü tarafından 07.12.2012 tarihinde İstanbul 9. Ticaret Mahkemesinde 
açtığı tazminat davası Mahkeme tarafından ret edilmiştir. Gerekçeli kararın tebliğini 
müteakip istinaf yoluna başvurulacaktır. 

Tahkim Kararının Teminat Mektupları ile ilgili bölümü şöyledir. 
“Davalı Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü aşağıdakileri Davacı 

Rainpower Norge AS'ye mevcut Kararın tebliğinden sonra hızlı bir şekilde iade 
edecektir:  

13Sayıştay   



 

 
 

 -2, 131, 276. 00 EUR miktardaki ING Bank As, Gimat Şubesi, Türkiye 
tarafından düzenlenmiş olan 202 TYAV 10098 numaralı Avans Teminat Mektubunu,  
 -952, 386. 00 EUR miktardaki ING Bank As, Gimat Şubesi, Türkiye tarafından 
düzenlenmiş olan 202 TYKE 10099 numaralı Kesin Teminat Mektubu.”  

Görüldüğü gibi dava konusu olan Teminat Mektuplarının Tahkim Kararından 
sonra iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu teminat mektupları iade 
edilmez ve dava sürdürülürse TEMSAN Tahkim Mahkemesinin kararına uymayan 
taraf durumuna düşecektir. 

Rainpower Norway AS’nin TEMSAN aleyhine Keban HES Rehabilitasyon 
Projesi ile ilgili olarak Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı nezdinde 
açmış olduğu tahkim davasının, 23-24 Haziran 2014 tarihli tahkim kararında yer alan 
hususların TEMSAN’ın zarara uğramaması için en kısa sürede yerine getirilmesi 
önerilir. 

Kuruluşun işletmesini aldığı Batman, Mercan ve Kürtün HES’ler için personel 
ihtiyacının karşılanması amacıyla o dönemde geçici işçi teminiyle işgücü istihdamı 
sağlanmıştır. 

 Geçici işçilerin kadroya geçirilmesine dair 21.04.2007 tarih, 26500 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 5620 sayılı Kanun kapsamında 67 personelin kadroya 
geçişi sağlanmıştır. Ancak, işletmeler Teşekkül mevzuatında öngörülen işyerleri 
olmadığından bu personelin kadroları Ankara ve Diyarbakır’da bulunan işyerlerine 
yapılmıştır. Kadroya geçirilen personel, işe alınma sebepleri olan işletmelerde 
çalışmaya devam etmişler, bu işletmelerin işletme süresi tamamlanınca da kadro 
yerlerine dönmüşlerdir. Daha sonra burada çalışanlar tarafından kadroya geçtikleri 
tarih ile Ankara ve Diyarbakır’a döndükleri tarih arasında geçirdikleri süre için 
harcırah alacağı talebiyle TEMSAN aleyhine Diyarbakır ve Ankara İş 
Mahkemelerinde dava açmışlardır. 

 Bu davalardan Diyarbakır’da görülenler (Batman ve Mercan HES) işçiler 
lehine sonuçlanmış, TEMSAN tarafından temyiz edilmiş, dava Yargıtay’dan 
TEMSAN lehine bozularak tekrar ilk derece mahkemesine dönmüş olup ilk derece 
mahkemenin kararı beklenmektedir. 

Alpaslan HES’te görevli olarak bulunan bazı personelin, olmayan işyerleri 
adına basılmış sahte faturalarla yemek gideri olarak harcırah beyannamelerinde 
göstermek suretiyle haksız kazanç sağladıklarına dair alınan ihbar üzerine, Kurum 
içerisinde bir komisyon oluşturulmuş ve söz konusu komisyonca tanzim edilen 
raporda, 59’u çalışan, 18’i emekli olmak üzere 77 kişinin sahte fatura kullandığı 
belirtilerek 77 kişi hakkında yapılan disiplin soruşturmasında, ilgililere aylıktan kesme 
cezası verilmesine ve haklarında hukuki işlem başlatılmasına karar verilmiş, disiplin 
soruşturmasına tabi 77 kişiden bir kısmı elde ettiği haksız kazancı iade etmiş, elde 
ettikleri haksız kazancı iade etmeyenler için yasal takip başlatılmış olup, ayrıca 77 kişi 
için Teşekküle karşı sahte olarak tanzim ettikleri ya da sahte olarak tanzim edildiğini 
bildikleri faturaları ibraz ederek Teşekkülü dolandırmak suretiyle zarara uğratan 
şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak evrakta sahtecilik, dolandırıcılık 
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Resmi Gazetede yayımlanan 5620 sayılı Kanun kapsamında 67 personelin kadroya 
geçişi sağlanmıştır. Ancak, işletmeler Teşekkül mevzuatında öngörülen işyerleri 
olmadığından bu personelin kadroları Ankara ve Diyarbakır’da bulunan işyerlerine 
yapılmıştır. Kadroya geçirilen personel, işe alınma sebepleri olan işletmelerde 
çalışmaya devam etmişler, bu işletmelerin işletme süresi tamamlanınca da kadro 
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suçlamaları ile ilgili kamu davası açılması talebiyle 08.04.2013 tarihinde Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Ancak, sanıkların harcırah beyanlarında ve faturaların arkasında imzalarının 
bulunmaması ve dolayısıyla faturaların bu kişiler tarafından beyan edildiğine dair 
kesin kanıtın olmaması sebebiyle kamu davasında sanıkların beraatlarına karar 
verilmiş ve Kurumca da temyiz edilmiştir. 

2016 yılı ve öncesinden devam eden toplam 76 dava dosyasına 2016 yılında 
açılan 36, 2017 yılı içerisinde açılan inceleme tarihi (Mayıs-2017) itibariyle 115’e 
ulaşmıştır. 2016 yılı içerisinde mevcut davalardan 16 adedi kurum lehine, 9 adedi de 
TEMSAN aleyhine sonuçlanmıştır.  

-İç denetim: 
Şirket’in 2015 yılına ilişkin İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Gerçekleşme 

Raporu Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmek üzere 18.02.2016 tarih ve 02 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 

TEMSAN İç Denetçiliği tarafından 2016 yılında 3 adet rapor düzenlenmiştir. 
Bu raporlar; 

-30.05.2016 tarih ve 2016/1 Rapor No’lu “Pazar Araştırması ve satışların 
Yönetimi Süreçlerine İlişkin Sistem Denetimi Raporu”, 

-16.08.2016 tarih ve 2016/2 Rapor No’lu “Satın Alma Planlaması ve Satın 
Alma Yönetimi Süreçlerine İlişkin İzleme Denetimi Raporu”, 

-24.01.2017 tarih ve 2017/1 Rapor No’lu “Davaların Yönetimi ve Hukuki 
Danışmanlık Süreçlerine İlişkin Sistem Denetimi Raporu” 

Düzenlenmiştir. 
25.01.2017 tarih ve 1/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilip 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın onayına gönderilen TEMSAN’ın yeni 
organizasyon şeması Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarihli “Olur”u ile 
kabul edilmiştir. 

Yeni organizasyon şemasında Genel Müdüre bağlı “İç Denetim Birimi” 
bulunmaktadır.  

C- Personel durumu:  
TEMSAN’da kapsam içi ve kapsam dışı statüsünde istihdam edilen personelin 

tamamı 233 sayılı KHK’nın geçici 9 uncu maddesi gereği 4857 sayılı İş Kanunu’na 
göre çalışmakta olup, kapsam içi personel toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerden, 
kapsam dışı personel ise 233 sayılı KHK’nın geçici 9 uncu maddesine göre İş Kanunu 
kapsamında çalışan, ancak toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabi olmayan personelden 
oluşmaktadır. 

 
 
 

15Sayıştay   



 

 
 

1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
TEMSAN’ın 2016 yılı personel kadroları, ortalama ve dönem sonu personel 

sayıları, geçen yıl verileri ile birlikte 2 nolu tabloda gösterilmiştir. 

Tablo:2- Personel sayısı 

Personel 

2015 2016 

Çalışan personel    Çalışan personel Norm Program 
Ortalama Yıl sonu Kadro kadro Ortalama Yıl sonu 

kişi kişi Sayısı  kişi kişi 
 
İşçiler:           
    1-Sürekli işçiler:           
       a)Kapsam içi 141 141   146 118 95 
       b)Kapsam dışı 132 129   146 111 93 
       Toplam (1) 273 270   292 229 188 
   2-Geçici işçiler      175 700 

Genel Toplam (1+2) 273 270   448 888 

Yüklenici işçileri  76     76 

2015 yılsonu itibariyle 270 olan personel sayısı 2016 yılı içerisinde 87 
personelin işten ayrılması, 5 personelin işe başlaması sonucu yılsonu itibariyle önceki 
yılsonuna göre 82 adet azalarak 188 olarak gerçekleşmiştir. Personelin 95’i kapsam 
içi, 93’ü de kapsam dışı statüsünde çalışmaktadır. 

2016 yılı içinde, 3’ü Özelleştirme İdaresince atanan, 1’i açıktan atanan ve 1’i de 
göreve iade edilen olmak üzere toplam 5 kişi işe alınmış, 5’i emeklilik, 74’ü işten 
çıkarma ve 3’ü nakil suretiyle ile ayrılma olmak üzere toplam 87 personel işten 
ayrılmıştır. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 4 üncü 
maddesinin (ı) bendinde; “…Özelleştirme programındaki kuruluşların; 
…..,verimliliğin arttırılması ilkesi göz önünde bulundurularak yapılacak personel alımı 
ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelin yurt dışı geçici görevlendirmelerine 
ilişkin talepler hakkında karar vermek..” hükmü gereğince ve yine; 

4046 sayılı Kanunun “Kuruluşlardaki Personelin Nakli” başlıklı 22 nci 
maddesinde; “…nakil hakkına sahip olarak İş Kanunlarına tabi çalışmakta iken 
Özelleştirme uygulamaları nedeniyle kararın kendisine tebliğinden başlayarak 10 gün 
içinde nakil hakkından vazgeçtiğini beyan edenlerin iş sözleşmesi fesih edilmiş sayılır 
ve bunların ihbar ve Kıdem tazminatları özelleştirme fonundan karşılanır…” hükmü 
gereğince; 

 TEMSAN Yönetim Kurulu 2016 yılı içerisinde aldığı 21 karar ile toplam 87 
çalışanın sözleşmesini fesh etmiştir. Bu personelin 39’u kapsam dışı personel, 48’i 
kapsam içi personeldir. 
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Sözleşmesi fesh edilen 39 kapsam dışı personelden; 2’si emekliliğini talep 
ederek kıdem tazminatını alarak emekli olmuş, 4’ü haklarındaki karar nedeniyle istifa 
ederek kuruluştan ayrılmışlar, 3’ü 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakil 
talebinde bulunarak başka kamu kuruluşuna geçmek için Devlet personel başkanlığına 
bildirilmiş, kalan 3 çalışanın da iş akitleri fesh edilerek şirketten ayrılmışlardır. 

Sözleşmesi fesh edilen 48 kapsam içi personelden 3’ü emekliliğini talep ederek 
kıdem tazminatını alarak emekli olmuş,1 işçi bu sürede istifa etmiş, 44 personelinde iş 
akitleri fesh edilmiştir. 

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle davacının iş akdinin feshi sonucu işe iade 
talepli TEMSAN aleyhine açılan 14 davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi 
üzerine Personel işe başlatılmış olup esastan verilecek karar beklenmektedir 

Bu suretle, personel sayısı 2015 yılsonunda 270 kişi iken; 2016 yılsonunda 188 
kişiye düşmüştür. 2016 yılında ortalama personel sayısı; kapsam içi 118, kapsam dışı 
111 kişidir. Personelin 83’ü Genel Müdürlükte, 31’i Ankara İşletme Müdürlüğü’nde, 
74’ü de Diyarbakır İşletme Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. 

Yönetim Kurulu’nca onaylanan 2016 yılı işletme bütçesinde, 140 kapsam dışı, 
157 kapsam içi olmak üzere toplam 297 personel istihdam edileceği öngörülmüş, 
revize bütçede ise, bu sayılar,  kapsam dışı 129, kapsam içi 141 olmak üzere toplam 
270 kişi olarak revize edilmiştir. TEMSAN’ın işletme bütçesinde sadece toplam olarak 
kapsam içi ve kapsam dışı personel sayısı verilmiş, birimler ve unvanlar bazında bir 
ayrıntı yer almamıştır. 

Personelin teşkilat içindeki dağılımına ilişkin çizelge, Raporun ekinde (Ek:2) 
Personelin yıl içindeki hareketini gösterir çizelge,  (Ek.3)’de yer almıştır. 

2017 yılının ilk 5 ayı içerisinde işten ayrılmalar nedeniyle 2017 Mayıs ayı sonu 
itibariyle personel sayısı 2016 yılsonuna göre 20 kişi azalarak 168’e düşmüştür. Bu 
işçilerin 84’ü kapsam dışı, 84’ü kapsam içi statüde çalışmaktadır. 168 çalışanın 80’i 
Genel Müdürlükte, 64’ü Diyarbakır İşletme Müdürlüğü’nde ve 24’ü de Ankara İşletme 
Müdürlüğü’nde istihdam edilmektedir. 

6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “o) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük 
onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,”. 

6719 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeden sonra Elektrik Üretim A.Ş. 
ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. arasında 23.06.2016 tarihinde “Elektrik 
Üretim Tesislerinin Mal, Hizmet, Danışmanlık Alımları ve Büyük Onarım İşleri 
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Konusunda Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. Arasında 
Akdedilmiş İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. 

Anlaşmanın “AÇIKLAMA” başlıklı 2 nci maddesinde 6719 Sayılı Kanunun 11 
inci maddesine atıfta bulunularak; 

 “Bu madde çerçevesinde TEMSAN ile EÜAŞ arasında elektrik üretim 
tesislerinin mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri konusunda 
sözleşmeler yapılabilecektir. 

TEMSAN ile EÜAŞ arasında bu anlaşma kapsamındaki işlere ait münhasır 
sözleşmeler imzalanıncaya kadar işbu anlaşma taraflara herhangi bir hukuksal 
yükümlülük getirmeyecektir. 

TEMSAN’ın özelleştirilmesi halinde işbu anlaşma kendiliğinden sona erer.” 
Maddeden de anlaşılacağı gibi; Kanunun bu maddesine dayanılarak EÜAŞ 

tarafından TEMSAN’a verilecek her iş için ayrı sözleşme imzalanması gerekmektedir. 
Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra; ilki 28.08.2016 tarihinde olmak üzere 

toplam 7 sözleşme imzalanmıştır. Bunlardan 4’ü Afşin-Elbistan A ve B Santrallarında 
temizlik, arıza-bakım ve taşıma bantlarının işletilmesi konusunda, diğerleri ise 
Kılavuzluk, Birecik ve Çamlıca-1 HES’lerin işletilmesi konularında yapılmış olup; 
toplam 7 işte 2016 yılsonu itibariyle 700 işçi çalıştırılmıştır. 

2016 yılının Ağustos ayından itibaren EÜAŞ’a taşeronluk hizmeti veren 
TEMSAN Genel Müdürlüğü bu işçilerle ilgili yaptığı ücret ve diğer sosyal giderleri 
“Geçici İşçiler” skontu altında muhasebeleştirmiş ve kestiği fatura karşılığında 
bedelini EÜAŞ’tan tahsil etmiştir. Bu nedenle bu kapsamda çalışan personel sayısı 
Personel sayısı çizelgesinde yeni eklenen “Geçici İşçiler” satırında, Personel Gideri ve 
Sosyal Giderler çizelgesinde de yeni eklenen “Geçici İşçiler” satır ve sütununda takip 
edilmiştir. 

2016 yılında yemek, güvenlik ve temizlik hizmet alımı yapılmış ve toplam 76 
kişi söz konusu hizmet alımları kapsamında Şirket’te çalışmıştır. 

4857 sayılı İş Kanununun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 
kıdem tazminatı” başlıklı 112 nci maddesine 10.09.2014 tarihli ve 6552 saylı kanunun 
8 inci maddesi ile eklenen fıkrası ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci 
maddesi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları 
ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Kamu İhale Kanununa 
Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında 
İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik” 
08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin amacı 1 inci maddede; “…4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 
nci maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan 
işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 
hizmet sürelerinin hesaplanmasında alt işveren ve alt işveren işçisinden istenecek 
belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasında 
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08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin amacı 1 inci maddede; “…4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 
nci maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan 
işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 
hizmet sürelerinin hesaplanmasında alt işveren ve alt işveren işçisinden istenecek 
belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasında 

 

 
 

hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin geçici maddesinde; bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş 
sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya 
kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarihin esas alınacağı belirtilmiştir. 
           Bu kapsamda, Şirket temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin işçilerle ilgili 
kıdem tazminatı hesaplamalarına ilişkin çalışmaların bitirildiği anlaşılmıştır. 

2- Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında Şirket personeli için yapılan harcamaların ayrıntısı önceki dönem 

verileri ile karşılaştırmalı olarak 3 nolu tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılında personele yapılan harcamalar, 29,4 milyon TL’si cari yılla, 5,7 
milyon TL’si geçmiş yıllarla ilgili olmak üzere toplam 35,1 milyon TL’dir. Bu 
harcamanın 159 bin TL’si kuruluş dışı yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerdir.  

29,4 milyon TL olan cari yılla ilgili personel harcamalarının, %40,7 oranında 
13,7 milyon TL’si esas ücretler, %31,1 oranında 7,3 milyon TL’si ek ödemeler ve 
%28,2 oranında 8,2 milyon TL’si de sosyal giderlerle ilgilidir. 

Kapsam dışı personelin ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından, kapsam 
içi personelin ücretleri ve diğer özlük hakları ise taraflar arasında imzalanan toplu iş 
sözleşmelerine göre belirlenmektedir. 

23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu 
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 
2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi” nin “Kamu 
Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme” başlıklı 5 inci maddesinde 2016 
yılının ilk 6 aylık ve ikinci altı aylık döneminde uygulanacak katsayılar belirlenmiş, 
gerçekleşen enflasyon oranının maaş artışından yüksek gerçekleşmesi halinde ikinci 
altı aylık dönemde farkında maaşlara yansıtılacağı kabul edilmiştir. 

5 inci maddenin 1(d) ve 2(d) maddelerinde sözleşmeli personelin tavan ve taban 
ücretleri 2016 yılının ilk altı ayında %6, ikinci altı aylık döneminde %5 oranında 
arttırılmıştır. 

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 
04.01.2016 tarihli maaş artışları ile ilgili Genelgesi ile maaş artışları Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı ile tespit edilen sözleşmeli personelin maaşlarının Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar ilk altı aylık dönem için enflasyon farkı ile 
birlikte %6,90, ikinci altı aylık dönemde %5 oranında arttırılarak avans olarak 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

TEMSAN Yönetim Kurulu’nun 26.04.2016 tarih ve 6/25 sayılı kararı ile 2016 
yılı Kapsam dışı personele ait ücret artışının avans olarak ödenmesi kabul edilerek 
ödemeler yapılmıştır.  

Şirket’te çalışan sendikalı işçi statüsündeki personelin ücret, ek ödeme ve 
sosyal hakları ÇELİK İŞ- Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası 
ile TÜHİS-Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası arasında 
09.07.2015 tarihinde imzalanan ve 01.01.2015-31.12.2016 dönemini kapsayan Toplu 
İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca yapılmıştır. Toplu İş Sözleşmesine göre; brüt çıplak 
ücretlerin, sözleşmenin birinci altı ay için %6 ve ikinci altı ayı için %5 oranında, ikinci 
yıl için ise, %3+3 oranında tüketici fiyat endeksine göre ayrıca ilave zam yapılacağı, 
kararlaştırılmıştır. Toplu İş Sözleşmesine ayrıca “iyileştirme” maddesi de konularak 
saatlik brüt çıplak ücretlerde de ayrıca artış yapılmıştır. 

-Geçici işçiler: 
6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “o) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya 
kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük 
onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,” 

6719 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeden sonra Elektrik Üretim A.Ş. 
ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. arasında 23.06.2016 tarihinde “Elektrik 
Üretim Tesislerinin Mal, Hizmet, Danışmanlık Alımları ve Büyük Onarım İşleri 
Konusunda Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. Arasında 
Akdedilmiş İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. 

Anlaşmanın “AÇIKLAMA” başlıklı 2 nci maddesinde 6719 Sayılı Kanunun 11 
inci maddesine atıfta bulunularak; 

 “Bu madde çerçevesinde TEMSAN ile EÜAŞ arasında elektrik üretim 
tesislerinin mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri konusunda 
sözleşmeler yapılabilecektir. 

2016 yılı içerisinde Şirket personelinden 87 kişinin istifa, emeklilik ve iş 
akitlerinin feshi gibi nedenlerle işten ayrılmaları nedeniyle; geçici işçilerin bordroları 
ve ödemelerinin gecikmemesi için Şirket İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı’nca Şirket genel Müdürlüğü’ne yazılan 11.10.2016 tarihli yazı ile; 
Şirkette belirli süreli sözleşme ile geçici olarak çalışan personelin ücret bordrolarının 
gecikme olmadan ve değişen mevzuata uygun olarak yapılabilmesi için “Teknik 
Bordrolama Dış Kaynak Kullanım Hizmet Alımı” için talebin Satın alma ve Tedarik 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’na havalesi talep edilmiştir. 

Satın alma ve Tedarik Hizmetleri Daire Başkanlığı yaptığı araştırmalardan 
sonra 4 firmadan teklif talep etmiştir. Gelen tekliflerin incelenmesinden sonra bordro 
başına 9,75 TL+ KDV bedelle en uygun teklifi veren DATASSİST Bilgi Teknolojileri 
A.Ş. ile 01.11.2016 tarihinde “Teknik Bordrolama Dış Kaynak Kullanımı Hizmet 
Alımı Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

Sözleşme 1 yıllık süre için yapılmış olup; bordro sayısı aylık 2.000’i geçmesi 
halinde bordro fiyatı 9,00 TL’ye düşecektir. Sözleşmenin bitimine 1 ay kala süre 
uzatılabilecektir. 

 Aylık çalışmalarla ilgili olarak düzenlenen puantaj cetvelleri işçilerin maaş 
bordrolarını düzenleyen DATASSİST Şirketine gönderilmektedir. İşçilerin hakediş 
tutarına göre TEMSAN işveren statüsündeki işletme müdürlüklerine fatura kesmekte, 
faturayı alan işletme müdürlükleri fatura tutarını TEMSAN’ın hesabına yatırmaktadır. 

Fatura tutarı hesabına geçen TEMSAN işçilerin hesap numaraları ile o ay 
alacakları tutarı gösteren listeleri ilgili banka şubesine göndererek işçilerin hesabına 
EFT yapılması talimatı vermektedir. Maaşların ödenmesinden sonra süresi içerisinde 
ALFA Şirketi işçilerin SSK primi ile işsizlik sigortası primlerinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu hesabına yatırılması ile ilgili tahakkuku yapmakta, TEMSAN’da süresi 
içerisinde tahakkuk tutarını yatırmaktadır. 
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Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
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3-Sosyal konular ve giderleri: 
Personele yapılan sosyal nitelikli harcamalar,4 nolu tabloda gösterilmiştir. 

Tablo:4-Sosyal giderler 
İşçiler

Kapsam içi  Kapsam dışı Geçici Toplam
Sosyal giderler

Fark
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

A-Cari yılla ilgili:
1-Evlendirme, doğum ve ölüm yardımı 2 2 2 1 4 3 -1
2-Sosyal yardım 372 325 345 300 717 625 -92
3-Yedirme yardımı 363 322 215 187 47 578 556 -22
4-Giydirme yardımı 27 19 27 19 -8
5-Taşımagi derleri 1.248 1.278 1.248 1.278 30

6-Sos. güven. ve genel sağlık sig.                
primi  işveren payı ve ek karşılığı 1.369 1.243 2.284 2.000 1.067 3.653 4.310 657
7-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma taz. 16 427 20 574 36 1.001 965
8-İşsizlik sigortası işveren payı 133 121 222 194 111 355 426 71
9-Sağlık giderleri
10-Eğitim giderleri 2 3 21 11 23 14 -9
11-Ayni ve nakdi başkaca sosyal yard.
                       Toplam(A) 3.532 3.740 3.109 3.267 1.225 6.641 8.232 1.591
B-Geçmiş yıllarla ilgili
1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazm. 656 2.730 593 2.958 1.249 5.688 4.439
2-Diğer ödemeler 89 89 -89

Toplam(B) 745 2.730 593 2.958 1.338 5.688 4.350
Toplam(A+B) 4.277 6.470 3.702 6.225 1.225 7.979 13.920 5.941

 
Personele yapılan sosyal giderlerin toplamı 13,9 milyon TL olup, bu tutarın 8,2 

milyon TL’si cari yılla, 5,7 milyon TL’si geçmiş yılla ilgili giderlere aittir. 
TEMSAN’ın Diyarbakır fabrikası çalışanları için fabrika sahası içerisinde 6 

blokta toplam 55 dairelik lojmanı bulunmaktadır. 6 adet lojman binasından 5’i 
hakkında Dicle Üniversitesi ve Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan 
raporlar doğrultusunda binaların güçlendirilmesi ile ilgili ihaleye çıkılmış ve işe 
başlanmıştır. Ancak; işe başlandıktan sonra bu tamiratın yeterli olamayacağı gerekçesi 
ile işler durdurulmuştur. 

Genel Müdürlüğün 25.03.2016 tarih ve 433 sayılı yazıları ile “bahse konu sosyal 
tesis ve lojmanların güçlendirme ve tadilat işlerinin yapılacak incelemeler ile Kamu 
Kurum ve kuruluşlarının verecekleri teknik raporlar doğrultusunda yeniden 
hazırlanacak teknik şartname doğrultusunda ihale edilmesi” hususunda Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’ndan izin talep edilmiştir. 

Başkanlığın 01.04.2016 tarih ve 2341 sayılı cevabi yazısında; talebin uygun 
görülmediği belirtilerek, bölgenin deprem bölgesi olması nedeniyle oluşabilecek 
herhangi bir yıkılma, göçük vb. risklerden kaçınmak ve can güvenliğini sağlamak 
açısından var ise güçlendirme yapılması gerekli binalarda ikamet eden personelin 
ivedilikle tahliye ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

TEMSAN Yönetim Kurulu’nun 25.05.2017 tarih ve 5/21 sayılı kararı ile 
Diyarbakır’daki 4 lojman binasının yıktırılmasına karar verilmiştir. 
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III. MALİ BÜNYE 
 

A- Mali durum: 
TEMSAN’ın mali bünyesinin incelenmesi amacıyla, analize elverişli hale 

getirilen 2016 yılı bilançosunun ana hesap grupları itibarıyla varlık ve kaynakları 5 
nolu tabloda gösterilmiştir. 
  Tablo:5-Mali durum

Fark
 Bin TL  %  Bin TL  % Bin TL 

  Varlıklar ( Aktif ):
  1 - Dönen varlıklar:
    a ) Hazır değerler 885 1,0 455 0,7 (430)
    b ) Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 50.108 59,0 43.879 64,6 (6.229)
            Toplam ( 1 ) 50.993 60,1 44.334 65,3 (6.659)
  2 - Duran varlıklar:
    a ) Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 15.402 18,1 5.809 8,6 (9.593)
    b ) Bağlı değerler 18.516 21,8 17.755 26,1 (761)
            Toplam ( 2 ) 33.918 39,9 23.564 34,7 (10.354)
   Varlıklar toplamı 84.911 100,0 67.898 100,0 (17.013)
  Kaynaklar ( Pasif ) :
  1 - Yabancı kaynaklar:
     a ) Kısa süreli 38.587 45,4 36.541 53,8 (2.046)
     b ) Uzun süreli 3.963 4,7 4.340 6,4 377
            Toplam 42.550 50,1 40.881 60,2 (1.669)
  2 - Öz kaynaklar 42.361 49,9 27.017 39,8 (15.344)
  Kaynaklar toplamı 84.911 100,0 67.898 100,0 (17.013)

Mali durum
Önceki dönem Cari dönem 

 

Şirket’in bilanço büyüklüğü 84,9 milyon TL’den, %20 oranında azalarak 67,9 
milyon TL’ye düşmüş olmasına karşılık, borç ve borcun finansman biçiminde 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bilançonun küçülme nedeni, aktifte stokların, 
pasifte de öz kaynakların 2015 yılına göre azalmasıdır.  

2016 yılı sonu itibarıyla Şirket’in varlık ve kaynaklarının ayrıntısına raporun 
ekleri arasında (Ek: 4 ve 5) yer verilmiş olup, mali yapıya ilişkin rasyolar aşağıdadır.  

1- Mali yapı: 
             a) Mali kaldıraç:

2016 2015
% %

Yabancı kaynaklar 40.881
Varlıklar toplamı 67.898

= 60,2 50,1x 100 = x 100
 

 
Varlıklar toplamındaki azalışın, yabancı kaynaklardaki azalmadan fazla olması 

yabancı kaynakların kaynaklar toplamı içerisindeki oransal payını 11,1 puan 
artırmıştır. 
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ekleri arasında (Ek: 4 ve 5) yer verilmiş olup, mali yapıya ilişkin rasyolar aşağıdadır.  

1- Mali yapı: 
             a) Mali kaldıraç:

2016 2015
% %

Yabancı kaynaklar 40.881
Varlıklar toplamı 67.898

= 60,2 50,1x 100 = x 100
 

 
Varlıklar toplamındaki azalışın, yabancı kaynaklardaki azalmadan fazla olması 

yabancı kaynakların kaynaklar toplamı içerisindeki oransal payını 11,1 puan 
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Aynı zamanda bir öz kaynak azalışı olarak da yorumlanabilecek olan bu durum, 
şirketin devamlı zarar etmesi nedeniyle öz sermaye kaybından kaynaklanmaktadır.  

             b) Mali yeterlilik (finansman)
2016 2015

% %
Öz kaynaklar 27.017

Yabancı kaynaklar 40.881
66,1 99,6x 100 = x 100 =

 
 
Şirketin yabancı kaynaklarında önceki yıla göre azalma olmasına rağmen, 2016 

yılının zararla kapanmış olması öz kaynaklarda çok daha büyük bir azalmaya neden 
olmuş ve öz kaynakların yabancı kaynaklara olan oranını kayda değer ölçüde 
azalmıştır. 

2016 2015
% %

Bağlı değerler 17.755
Öz kaynaklar 27.017

Bağlı değerler 17.755
Varlıklar toplamı 67.898

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

65,7 43,7

x 100 = x 100 = 26,15 21,8

x 100 = x 100 =

 
Dönem zararı nedeniyle öz kaynaklarda oluşan azalışın, bağlı değerlerden 

oransal olarak yüksek olması rasyo sonucunu olumsuz etkilemiştir. 
Aynı şekilde varlıklar toplamının, bağlı değerlerden daha fazla düşmesi, bağlı 

değerlerin varlıklar toplamına olan oranını büyük oranda artırmıştır. 

2016 2015
% %

Paraya çevrilebilir ve hazır değerler 50.143
Varlıklar toplamı 67.898

73,9 78,2x 100 = x 100 =

             d) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri:

 
 
Varlıklar toplamının %73,9 oranındaki kısmı paraya çevrilebilir ve hazır 

değerlerden oluşan Şirket’in, bağlı değerlerinde bir miktar düşüş gerçekleşmiştir. Bu 
nedenle de, rasyo sonucunu esas itibarı ile varlıklar toplamını düşüren etkenler 
belirlemektedir. 

2- Likidite: 
Şirket’in kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama gücünü belirlemek için 

kullanılan likidite oranlarına ve açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.  
2016 2015

% %
Dönen varlıklar 44.334

Kısa süreli yabancı kaynaklar 36.541
x

           - Cari oran:

x 100 = 100 = 121,3 132,2
 

25Sayıştay   



 

  
 

Şirket’in aldığı işler, mahiyeti gereği yılı aşan sürelerde tamamlanmakta; 
dolayısıyla aldığı avanslar ya da teminatlar işin teslimi safhasında bedelinden mahsup 
edilmektedir. Yapılmakta olan işin bedelinin bir bölümünü oluşturan yıllara yaygın 
maliyetler de bu kapsamda bir borç tutarıdır. 

Dolayısıyla yapılmakta olan işlerin önemli bir kısmının yıl içerisinde teslim 
edilmiş olması nedeniyle azalan stoklar, dönen varlıklar tutarını 2015 yılına göre 
büyük ölçüde düşürmüş, yabancı kaynaklarda meydana gelen düşüş oransal olarak 
daha az olduğundan rasyo sonucu kısa vadeli yabancı kaynaklar aleyhine düşmüştür 

2016 2015
% %

Dönen varlıklar - stoklar 24.379
Kısa süreli yabancı kaynaklar 36.541

x 100 = 66,7 64,6

            - Likidite oranı

x 100 =

 
Şirket, kısa vadeli borçlarının önemli bir bölümünü dönen varlıklar ile 

karşılayabilecek durumdadır. 
3- Varlık kullanım oranları: 
Şirket faaliyetlerini yürütürken sahip olduğu iktisadi kıymetlerini ne ölçüde 

etkin kullandığını gösteren varlık kullanım oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 
           a) Alacak devir hızı:

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
Ortalama ticari alacaklar 8.636

2,6= = 3,9

 
Mali bünye incelemesine esas alacaklar toplamının dönem başı değeri ile 

dönem sonu değerinin ikiye bölünmesi suretiyle hesaplanan alacakların yıllık devir 
hızı 3,9’dur.  

2015 yılına göre alacaklar tutarı azalmış, net satışlar ise artış göstermiştir. 
Şirket, net satışlarının yaklaşık 3/4’ünü tahsil edebilmekte, kalanı alacağa 
dönüşmektedir.  
           b) Stok devir hızı:

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
Ortalama mamul stokları 2.969

= = 11,4 10,4

 
Dönem başı ve dönem sonu stok toplamının ikiye bölünmesi suretiyle 

hesaplanan ortalama stok değerine göre oluşan devir hızı 11,4’dür. Net satışlardaki 
artış, stok devir hızının da artmasına neden olmuştur. 

Stok devir hızının hesaplanmasında genel olarak mamul stokları kullanılmakta 
ise de, TEMSAN için yaptığı işin gereği olarak yarı mamul stoklarının kullanılması 
daha uygun bir hesaplama yöntemi olacaktır. Zira TEMSAN’ın işlerinin genelde yılı 
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aşan bir mahiyet arz etmesi, süren işlerin izlenmesinde yarı mamul stoklarını daha 
kullanışlı hale getirmektedir. Bu nedenle stok devir hızı yarı mamul stoklar üzerinden 
hesaplanmıştır. 
           c) Dönen varlık devir hızı:

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
Dönen varlıklar 44.334

= = 0,8 0,62

 

Bir önceki yıla göre dönen varlıklar tutarındaki azalmaya karşılık, net satış 
tutarının bir miktar artış göstermesi, dönen varlıkların devir hızını artırmıştır. 

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
11.354

           d) Maddi duran varlık devir hızı:

2,7
Maddi duran varlıklar(net)-

(Yatırımlar+yatırım sipariş avansları)

= = 3,0

 

2015 yılına göre, net satışlar tutarındaki artışın bir diğer sonucu da, maddi 
duran varlıklar devir hızını artırmasıdır. Yeni varlık edinmeyen Şirket’in, maddi duran 
varlıklar net değeri yaklaşık olarak bir önceki yıl değerini korumuş ve yeni yatırımda 
da bulunmaması maddi duran varlıkların devir hızını, net satışlardaki artışa paralel 
olarak yükseltmiştir. 
           e) Aktif devir hızı:

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
Varlıklar toplamı 67.898

0,37= = 0,5

 

            Net satışların yükselmesi, varlıklar toplamının da azalması, aktif devir hızının 
önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. 
           f) Öz kaynak devir hızı:

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
Öz Kaynaklar 27.017

0,74= = 1,3

 

Dönem zararı nedeniyle şirketin öz kaynaklarındaki azalmanın etkisi ve net 
satış tutarındaki artışın sonucu olarak rasyo değeri yüzde yüze yakın artış göstermiştir. 
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B-Mali sonuçlar: 

1- Kârlılık (Rantabilite): 

Dönem zararı nedeniyle kârlılık değerlendirmesi yapılmamıştır. 

         2- Zararlılık (Irrantabilite):
2016 2015

% %
Dönem zararı 36.444

Öz kaynaklar(dönem başı) 42.361 = 86,0 103,7x 100 = x 100

 
Esas faaliyetleri çerçevesinde kaynak yaratamayan Şirket, sadece ilave sermaye 

artışları ile ayakta kalmaya çalışmakta; her yıl karşılaşılan dönem zararlarının etkisiyle 
ilave edilen sermayeyi de öz kaynaklarla beraber eritmektedir. 

2016 2015
% %

Faaliyet zararı  21.982
Net satışlar 33.910 = 64,8 93,9x 100 = x 100

 
Şirket’in 2015 yılına göre faaliyet zararı düşmüş, net satış tutarı ise artmış 

bunun sonucu olarak faaliyet zararının net satışlara oranını azaltmıştır. 
          3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler:

2016 2015
% %

Net satışlar 33.910
66.427 51,0 37,8(Kullanılan kaynaklar) - 

(İşletmeye açılmayan 
yatırımlarda kul. kaynaklar)

x 100 = x 100 =

 
Aynı zamanda aktif devir hızını da ifade eden bu rasyo sonucunun (net satışlar 

tutarı artarken, kullanılan kaynakların düşmesine bağlı olarak 2015 yılına göre 
yükselmesine rağmen) düşük olması, Raporun ilgili bölümlerinde de değinildiği üzere, 
Şirket’in sahip olduğu makine, tesis ve cihazların eski olması, tesis dizaynı kesici ve 
ayırıcı üretmeye yönelik iken, başka malzeme üretimine yönelmesi sonucunda 
özellikle yüksek işçilik maliyetleri ile karşılaşılması, çalışılmayan kısım giderlerinin 
önemli bir maliyet unsuru olması vb. nedenlerle mevcut aktif yapısının üretim 
sürecinde tam olarak kullanılmaya uygun olmamasına bağlı görünmektedir. 

Ancak, TEMSAN’ın mevcut işletme sorunlarının bu şekilde 
değerlendirilmesinden; alınan işlerin azlığı nedeniyle ya da bir başka ifadeyle talep 
yetersizliğine bağlı bir zarar oluştuğu sonucu çıkarılmaması gerekmektedir. 

Zira, TEMSAN’ın aldığı işlerin niteliği ve ürettiği ürün profiline bakıldığında, 
termin süresinin yılı aştığı ve kesin kabul tarihleri dikkate alındığında, hemen hemen 
orta vade sayılabilecek bir zaman zarfında işlerin teslim aşamasına geldiği 
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orta vade sayılabilecek bir zaman zarfında işlerin teslim aşamasına geldiği 

 

  
 

görülmektedir. Bu durumun muhasebe tekniği bakımından bazı önemli sonuçları 
bulunmaktadır. 

Alınan işlerin ve/veya üretilen malzemelerin teslimi ya da satışı aşamasına 
gelinceye kadar maliyet ve gider yüklenmiş üretim unsurları genel olarak yarı mamul 
hesaplar içerisinde değerlendirilmekte; bu suretle üretime dönük bütün fiili maliyetler 
stok hesaplarında birikmektedir. Bu durum yani stok artışı, netice hesaplarına bir 
karlılık hali olarak yansımakta ve dönem zararlarını azaltmaktadır. 

Üretilmiş ürünlerin stoklardan çıkarılması ya da bir diğer ifadeyle satılması 
ve/veya işin teslimi noktasında satış hesaplarına yansıyan bu maliyetler, doğrudan satış 
maliyet hesaplarını, dolaylı olarak da netice hesapları içerisinde yer alan gider 
hesaplarını artırmaktadır. 

Bu durumu TEMSAN’ın 2010 yılı sonrasındaki faaliyet seyri içinde izlemek 
mümkündür. Yarı mamul stoklarının arttığı yıllarda dönem zararı azalmış, bu stokların 
azaldığı zaman da dönem zararları artmıştır. 

Açıklanan tespit ve değerlendirmelerle; TEMSAN’ın ürettikçe daha fazla zarar 
etmekte olduğu bir süreçten geçtiği açıkça görülmektedir. 

6719 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeden sonra Elektrik Üretim A.Ş. 
ile Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. arasında 23.06.2016 tarihinde “Elektrik 
Üretim Tesislerinin Mal, Hizmet, Danışmanlık Alımları ve Büyük Onarım İşleri 
Konusunda Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. Arasında 
Akdedilmiş İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. 

Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra; ilki 28.08.2016 tarihinde olmak üzere 
toplam 7 sözleşme imzalanmıştır. Bunlardan 4’ü Afşin-Elbistan A ve B Santrallarında 
temizlik, arıza-bakım ve taşıma bantlarının işletilmesi konusunda, diğerleri ise 
Kılavuzlu, Birecik ve Çamlıca-1 HES’lerin işletilmesi konularında yapılmış olup; 
toplam 7 işte 2016 yılsonu itibariyle 700 işçi çalıştırılmıştır. 

Ayrıca; 6719 sayılı Kanunun getirdiği haklar nedeniyle EÜAŞ’tan ihalesiz 
aldığı ileri işbirliği anlaşmaları çerçevesinde alt yüklenicilere verilmesi nedeniyle 2016 
ve 2017 yıllarında nakit ihtiyacı olmamış, sermaye artırımına gidilmeden faaliyetini 
sürdürebilmiştir. 

Dolayısıyla TEMSAN’ın geleceği hakkında karar verilirken kronik bir karakter 
arz eden bu işletme sorunları, ya da daha doğru bir ifade ile fiili gerçeğinin dikkate 
alınması ve TEMSAN’a yeni iş temin etmekten ibaret geçici tedbirler yerine, kendi 
çalışanı ile işleri yürütebilen ve fabrikalarında enerji sektörünün malzemelerini 
üretebileceği daha köklü ve kalıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

 
A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
TEMSAN’ın 2016 yılı işletme bütçesi 18.02.2016 tarih ve 2016/1-3 sayılı 

Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Yıl içinde meydana gelen sapmalar 
sonucunda 04.08.2016 tarih, 2016/11-48 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile işletme 
bütçesi revize edilmiştir.   

İşletme bütçesinin, önceki dönem gerçekleşen değerleri, 2016 yılı ilk ve son 
program durumu, 2016 yılı gerçekleşmeleri ve sapma oranları aşağıdaki 6 nolu tabloda 
gösterilmiştir.  

  Tablo:6-Kuruluş bütçesine ilişkin bazı bilgiler

Gerçekleşen İlk durum Son durum

Personel sayısı (ortalama) Kişi 270 270 180 188 4,4
Personel giderleri Bin TL 23.542 25.070 26.303 29.412 11,8
Toplam giderler Bin TL 60.569 38.162 51.521 54.610 6,0

Toplam alımlar Bin TL 16.942 5.319 8.278 6.426 (22,4)
Satışların maliyeti Bin TL 42.544 30.447 22.983 37.525 63,3
Net satış hasılatı Bin TL 31.528 15.198 57.743 33.910 (41,3)
Yatırımlar (nakdi) Bin TL 205 3.000 3.000 27 (99,1)
Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (29.613) (15.249) 12.663 (21.982) (273,6)
Dönem kârı veya zararı Bin TL (42.785) (18.608) 141 (36.444) (25.946,8)

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü
2015 Yılı

2016 Yılı
Bütçeye 

göre sapma 
(%)

Bütçe
Gerçekleşen 

 

TEMSAN’ın 2016 yılı faaliyet sonuçları, bütçenin gerek ilk durumundaki, 
gerekse son durumundaki verilerin altında kalmıştır. Yıl içinde ödeneksiz harcama 
olmamış, faaliyet ve dönem zararı yatırımlar maliyetler ve toplam giderlerde sapma 
oranları yüksek olmuştur. 

Bu nedenle bütçe tahminlerinin, Şirket’in mevcut faaliyet hacmi ve mali 
durumuna uygun sağlıklı tespit edilerek, meydana gelen büyük oranlı sapmaların 
önlenmesi ve bütçenin yapılma amacından uzaklaşılmaması gereğine işaret olunur.  

B-Finansman: 
2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın tespitine ilişkin 

12.10.2015 tarih, 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki karar, 25.12.2015 tarih 
ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

TEMSAN’ın 2016 yılına ait finansman program büyüklükleri aşağıdaki 7 nolu 
tabloda gösterilmiştir. 
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TEMSAN’ın 2016 yılı faaliyet sonuçları, bütçenin gerek ilk durumundaki, 
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Bu nedenle bütçe tahminlerinin, Şirket’in mevcut faaliyet hacmi ve mali 
durumuna uygun sağlıklı tespit edilerek, meydana gelen büyük oranlı sapmaların 
önlenmesi ve bütçenin yapılma amacından uzaklaşılmaması gereğine işaret olunur.  

B-Finansman: 
2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın tespitine ilişkin 

12.10.2015 tarih, 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki karar, 25.12.2015 tarih 
ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

TEMSAN’ın 2016 yılına ait finansman program büyüklükleri aşağıdaki 7 nolu 
tabloda gösterilmiştir. 
 

 

  
 

  Tablo:7-Finansman durumu

Program Revize Kesin

Bin TL Bin TL Bin TL

I-Yaratılan fonlar (1+2) (40.871) (18.817) (18.805) (35.741)
  1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı(-) (A+B+C+D+E) (40.871) (18.817) (18.805) (35.741)
    A-Dönem kâr veya zararı(-) (42.785) (21.074) (20.904) (36.445)
      Brüt satışlar(+) 31.528 15.198 15.066 33.910
      Satış indirimleri(-)
      Net satışlar(+) 31.528 15.198 15.066 33.910
      Satışların maliyeti(-) 42.543 12.865 12.754 37.525
      Faaliyet giderleri(-) 18.597 17.582 17.430 18.367
      Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (+) 1.242 1.065 1.059 667
      Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 2.337 4.424 4.394 99
      Finansman giderleri(-) 1.155 1.826 1.811 17
      Olağandışı gelir ve karlar (+) 627 450 450 184
      Olağandışı gider ve zararlar(-) 11.550 1.090 1.090 15.198
    B-Görev zararı(tahakkuk eden)(-)
    C-Amortisman(cari dönemde ayrılan)(+) 672 759 616 614
    D-Karşılık giderleri(cari dönemde ayrılan)(+) 629 625 9
    E-Kur farkları(+) 1.242 869 858 81
  2-Kanuni yükümlülükler 0 0 0 0
    Kurumlar vergisi(önceki dönem)(-)
    Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 
     yükümlülükleri (cari dönem) (-)
    Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem)  (+)
    Temettü ödem.( önceki dönem karın.Hazineye)(-)
    Temettü stopajı(önceki dönem karından)(-)
II-Toplam finansman ihtiyacı: 205 5.891 5.891 (6.086)
    Yatırım 205 3.000 3.000 27
    Stok artışı 2.891 2.891 (6.113)
    Sabit kıymet artışı
    Bağlı ort.ve iştiraklerdeki sermaye artışı
III-Borçlanma gereği(I-II) 41.076 24.708 24.696 29.655
IV-Net faiz ödemesi: 1.089 1.825 1.810 (190)
    Faiz gelirleri (-) 66 1 1 207
    Faiz giderleri (+) 1.155 1.826 1.811 17
V-Faiz dışı fazla (bütçe transferl. hariç)(III+IV) (39.987) (22.883) (22.886) (29.845)
VI-Topl.bütçe ve fon trans. (tah.veya mahs.olun.) 65.000
    Sermaye 65.000
    Görev zararı
    Yardım
VII-Transfer sonrası faiz dışı fazla  (VI-V) 25.013 (22.883) (22.886) (29.845)

Finansman programı büyüklükleri 2015 yılı kesin 
Bin TL

2016

 
2016 yılı finansman programına ve revizesine göre, fon yaratılamayacağı, ilk ve 

revize programa göre 6 milyon TL finansman ihtiyacı olacağı, faiz dışı açığın ilk ve 
revize programa göre 22,9 milyon TL olacağı öngörülmüştür. 

 Şirket 2016 yılı faaliyet döneminde fon yaratamamış, ayıklanmış dönem 
sonucu 35,7 milyon TL zarar oluşmuş, borçlanma gereği 29,6 milyon TL olmuş ve 
ayrıca 29,9 milyon TL faiz dışı açık meydana gelmiştir. 
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C- Giderler: 
Şirket’in 2016 yılı bütçe ödenekleri ve gerçekleşen giderlerine, geçen yıl 

tutarları ile birlikte 8 nolu tabloda yer verilmiştir. 
  Tablo:8-Giderler

   Giderler Ödenek Ödenek Ödeneğe Ödeneğe

İlk durum Son durum Gerçekleşen göre fark göre 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL  sapma (%)

0-  İLK MADDE VE MALZEME 18.620 5.387 9.260 9.248 (12) (0,1)
1-  PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ 23.542 25.070 26.303 29.412 3.109 11,8
3-  DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET 12.988 2.652 11.060 11.056 (4) (0,0)
4-  ÇEŞİTLİ GİDERLER 2.479 1.499 2.142 2.141 (1) (0,0)
5-  VERGİ RESİM VE HARÇLAR 1.113 984 2.123 2.122 (1) (0,0)
6-  AMORTİSMAN GİDERLERİ 672 759 616 614 (2) (0,3)
7-  FİNANSMAN GİDERLERİ 1.155 1.811 17 17 0 0,0

Genel toplam 60.569 38.162 51.521 54.610 3.089 6,0

2016

2015

Program

 
2016 yılı toplam giderleri 54,6 milyon TL olup ödeneğin ilk durumuna göre 

%43,1, son durumuna göre %6 oranında fazla gerçekleşmiştir.  
Giderler içerisinde en büyük pay, %53,9 ile personel giderleri, %20,2 ile 

dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere %16,9 ile de ilk madde ve malzeme giderlerine 
aittir. Diğer giderlerin toplam içerisindeki payı %3,9 çeşitli giderler, %3,9 ile vergi 
resim ve harçlar, %1,1 ile amortisman ve tükenme payları, %0,03 ile de finansman 
giderleridir.  

Şirket’te çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personele 2016 yılına ilişkin ödenen 
ücret ve giderler toplamı 23,5 milyon TL olup, konuya ilişkin değerlendirme Raporun 
“II- İdari Bünye” bölümünün personele yapılan harcamalar kısmında yapılmıştır.  

2016 yılında, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler tutarı 11 milyon TL 
olmuştur. Bu tutarın; 1.274 bin TL’si özel güvenlik hizmet alım bedeline, 345,4 bin 
TL’si teminat mektupları ve açılan akreditifler için bankalara ödenen komisyon 
bedeline, 635,5 bin TL’si temizlik hizmeti alım bedeline, 364,9 bin TL’si tüketilen 
elektrik ve su bedeline, 281,8 bin TL’si dışarıya yaptırılan bakım onarım giderine, 
301,6 bin TL’si araç kiralama bedellerine, 210,5 bin TL’si avukatlık hizmet bedeline, 
70,8 bin TL’si eğitim, tercüme ve TSE aidat ücret giderlerine, 79,2 bin TL’si doktor 
ücret giderlerine, 7.493 bin TL’si, büyük ölçüde Şirket’in iş aldığı hidroelektrik 
santrallerde yürütülen çalışmalar kapsamında oluşan kargo, nakliye ücretleri, muhtelif 
araç-ekipman kira bedellerinden oluşmaktadır. 

Çeşitli giderlerin, 1.093 bin TL’si harcırahlara, 499,6 bin TL’si sigorta 
giderlerine, 22,4 bin TL’si yayın ve ilan giderlerine, 55,7 bin TL’si katılma payı ve 
aidatlara, 93,5 bin TL’si temsil giderlerine, 131,8 bin TL’si haberleşme giderlerine, 
226,5 bin TL’si dava ve icra giderlerine, 17,8 bin TL’si sair giderlere aittir. 

TEMSAN’ın, 2016 faaliyet yılında, vergi, resim ve harç giderleri 2,1 milyon 
TL, amortisman ve tükenme payı giderleri 614 bin TL,  gelir tablosuna yansıyan 
finansman gideri de 17 bin TL’dir.  
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D-  Tedarik işleri: 
TEMSAN’ın 2016 yılı tedarik işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu 

Kanun uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 31.10.2003 tarih ve 11/44 sayılı 
Kararı ile kabul edilip, 29.02.2004 tarih ve 25388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmüştür. 

Şirket Yönetim Kurulunun 15.09.2015 tarih ve 2015-04 sayılı kararı 
çerçevesinde yetki limitleri; Genel Müdürün 1,2 milyon TL, Genel Müdür 
Yardımcılarının 500 bin TL, Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanının ve 
Diyarbakır İşletme Müdürlüklerinin 275 bin TL, İnsan Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanının 30 bin TL olarak belirlenmiş ve 2016 yılında da 
uygulanmıştır. 

Satın alma memurunun Satın alma ve İhale Yetki Limiti Üst Sınırı ise, Kamu 
ihale Kanunu Doğrudan Teminle ilgili 22-d maddesi çerçevesinde 01.02.2016 / 
31.01.2017 tarihleri için eşik değeri olan 53.261TL’dir. 

Yurt dışı alımlarına ilişkin gümrükleme işlemleri gümrük komisyoncuları 
aracılığıyla yapılmakta, taşımalar ihale ile üçüncü kişilere yaptırılmaktadır. 
           1- Alımlar: 

a)İlk madde ve malzeme alımları:  
2016 yılı içinde gerçekleştirilen alımların ayrıntısı, program ve geçen yıl 

değerleri ile birlikte 9 nolu tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo:9- Alımlar tablosu 
  2015 2016  Ödeneğin 

   Gerçekleşen  Program ödeneği  Gerçekleşen ilk durumuna 
 A l ı m l a r   Tutar  İlk durum  Son durum  Tutar göre sapma 

   Bin TL  Bin TL  Bin TL  Bin TL  % 
 1 - İlk madde ve malzemeler:          
 a)Madeni malzeme        
     -İç alım: 7.699  2.409     4.791     2.966    23,1 
     -Dış       

 Toplam (a) 7.699  2.409     4.791     2.966    23,1 
 b)Madeni olmayan malzeme       
   -İç   620  247     1.240     328    32,8 
   -Dış        

 Toplam (b) 620  247     1.240     328    32,8 
  c)Yardımcı üretim malzemesi       
   -İç   118  228     93     718    214,9 
  d)Yağ yakıt boya ve diğerleri       
   -İç   774  1.111     673     570    (48,7) 
 e)Yedek malzeme - - -  3      
   -İç   1.196  569     684     772    35,7 
   -Dış  9 - -  78    -  
 f)Çeşitli malzemeler       
   -İç   177  155     114     659    325,2 
 g)Üretim aksamı ve kısmi kompleler      
   -İç   3.371  262     335     1.427    444,7 
   -Dış  2.329  350     505     12    (96,6) 

 Toplam (g) 5.700  612     840     1.439    135,1 
 Toplam (1) 16.293  5.331     8.435     7.530    41,2 

 2-Ticari mallar       
   -İç   651 -  43     63    -  
   -Dış        

 Toplam (2) 651  -       43     63    -  
       İç alımlar toplamı 14.604  4.981     7.973     7.503    50,6 
       Dış alımlar toplamı 2.338  350     505     93    (73,4) 
       Alımlar genel toplamı 16.944  5.331     8.478     7.596    42,5 
   Verilen sipariş avansları       

 

TEMSAN’ın 2016 yılı alımları toplamı 7,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bu tutarın, %98,8’si yurt içinden, %1,2’i de yurt dışından temin edilmiştir. İlk 
programın %42,5 üstünde gerçekleşen 2016 yılı alımları, önceki dönem alımlarına 
göre de %55,2 oranında azalmıştır. Alımların; %39’u madeni malzeme, %4’ü madeni 
olmayan malzeme, %56’sı yedek malzeme, üretim aksamı ve kısmı kompleler, yağ, 
yakıt, boya ve diğer kimyasallardan, %1’i de ticari mallardan oluşmaktadır.  

34 Sayıştay   



 

  
 

Tablo:9- Alımlar tablosu 
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TEMSAN’ın 2016 yılı alımları toplamı 7,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bu tutarın, %98,8’si yurt içinden, %1,2’i de yurt dışından temin edilmiştir. İlk 
programın %42,5 üstünde gerçekleşen 2016 yılı alımları, önceki dönem alımlarına 
göre de %55,2 oranında azalmıştır. Alımların; %39’u madeni malzeme, %4’ü madeni 
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yakıt, boya ve diğer kimyasallardan, %1’i de ticari mallardan oluşmaktadır.  

 

  
 

7,6 milyon TL tutarındaki alımların, %73,3’ü oranında 5,6 milyon TL’si 
Ankara Fabrikası, %24,3’ü oranında 1,8 milyon TL’si Diyarbakır Su Türbini ve 
Generatör Fabrikası ile  %2,4’ü oranında 185 bin TL’si ise Genel Müdürlük merkez 
teşkilatı ihtiyacı kapsamında yapılmıştır. 

b)Hizmet alımları:  
TEMSAN’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği hizmet alımları, program ve geçen 

yıl değerleriyle birlikte 10 nolu tabloda gösterilmiştir. 
Tablo:10-Hizmet alımları 
  

 
 
 

2015 
Gerçekleşen 

Bin TL 

2016 
 

Hizmet alımları  
Program 
ödeneği 
Bin TL 

 
 

Gerçekleşen 
Bin TL 

Ödeneğe 
göre 

Sapma      
% 

  

Temizlik hizmetleri              497               480              635    32,3 

Araç kiralama              193               205              302    47,3 

Dışarıya yaptırılan bakım onarım              242                 79              282    257,0 

Özel güvenlik hizmeti              976               965           1.274    32,0 

Personel Taşıma 1.245 1.065 1.274 19,6 

Danışmanlık giderleri                66                 90              211    134,4 

Yemek Hizmeti              554               707              481    (32,0) 
Toplam 3.773    3.591           4.459    24,2 
 

Şirket’in hizmet alımları geçen yıla göre %18,2 oranında 686 bin TL artarak 4,5 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Hizmet alımlarının %28,6’sını özel güvenlik,  

28,6’sını personel taşıma, %14,2’sini temizlik, %6,3’ünü bakım onarım, 
%6,8’ini araç kiralama, %4,7’sini danışmanlık ve %10,8’ini de yemek hizmet alımları 
oluşturmuştur.  

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında 16 ve Temizlik hizmetleri kapsamında 11 
kişi çalıştırılırken, Yemek hizmetleri 6 kişi ile karşılanmaktadır. Araç kiralama ile 
ilgili olarak 5 adedi sürücülü 1 adedi sürücüsüz olmak üzere 6 adet araç kiralanmıştır. 

Personel taşıma için 11 adet araç kullanılırken, Bakım onarım giderleri 
kapsamında genel olarak bilişim sistemleri ve küçük onarım işleri yaptırılmıştır. 

Danışmanlık giderleri genel olarak avukatlık hizmet alım giderleri ile muhasebe 
sistemleri hizmet alımlarından oluşmuştur. 

İhalelerin gerçekleştirildiği mevzuat hükümlerine göre süreçleri de farklılık 
göstermektedir. Bu nedenle ihale komisyon kararlarında ihalenin gerçekleştirildiği 
mevzuatla ilgili açıklamalar önemli olmaktadır. 

35Sayıştay   



 

  
 

İhale komisyon kararları incelendiğinde, üretim işleri kapsamında yapılan 
ihaleler de dahil olmak üzere yapılan ihalenin hangi mevzuata (KİK veya Temsan 
Satın alma ve İhale Yönetmeliği) göre yapıldığı ve bu mevzuatla ilgili açıklamalara 
yer verilmediği görülmüştür. 

İhale komisyon karalarında, uygulanan ihale mevzuatı ve ilgili maddeleriyle 
ilgili açıklayıcı bilgilere de yer verilmesi önerilir. 

2- İlk madde ve malzeme stokları: 
Şirket’in ilk madde ve malzeme ile diğer stoklarının 2016 yılı hareketi 

aşağıdaki 11 nolu tabloda gösterilmiştir. 
  Tablo:11-İlk madde ve malzeme stokları

  Stoklar 2015’den 2017'ye

Devir Alım Sair Toplam Tüketim Sair Toplam Devir

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

A- İlk madde ve malzeme stokları :

  1- Madeni malzeme 2.853 2.966 6 2.972 4.469 26 4.495 1.330

  2-Madeni olmayan malzeme 1.040 328 18 346 382 305 687 699

  3-Yardımcı üretim malzemesi 186 718 1 719 657 1 659 246

  4-Yağ yakıt boya ve diğerleri 46 570 3 573 593 0 593 26

 5-Yedek malzeme 1.309 772 79 851 1.107 21 1.129 1.031

 6-Çeşitli malzemeler 21 659 659 621 30 651 29

 7-Üretim aksamı ve kısmi kompleler 3.169 269 1.170 1.439 1.440 1 1.441 3.167

Toplam(A) 8.624 6.282 1.277 7.559 9.269 385 9.654 6.529

 B- Diğer stoklar :

  -Elden çıkartılacak stok ve hurdalar 3 20 20 23 23 0

  -Yoldaki mallar ve tedarik giderleri 72 17 17 89 89 0

   -Ödünç-imalata verilen 109 0 109

Toplam (B ) 184 37 37 112 112 109

C-Sipariş avansları 587 1.010 1.010 1.416 1.416 181

Genel Toplam 9.395 6.282 2.324 8.606 9.269 1.913 11.182 6.819

2016 yılında

Giren  Çıkan

 
TEMSAN’ın ilk madde ve malzeme stoklarına önceki dönemden 8,6 milyon TL 

tutarında stok devretmiş, faaliyet dönemi içerisinde bu stoklara alım ve sair yollarla 
7,6 milyon TL tutarında giriş yapılmış; üretimde kullanım ve diğer nedenlerle 9,7 
milyon TL tutarında stok çıkışı yapılarak, 2017 yılına devreden stok değeri 6,5 milyon 
TL olmuştur. İlk madde ve malzeme stoklarında önceki döneme göre %24,3 oranında 
2,1 milyon TL tutarında azalma meydana gelmiştir.  

Diğer stok olarak önceki dönemden devreden tutar 184 bin TL’dır. 2016 
yılındaki giriş ve çıkışlar sonucu 2017 yılına devreden tutar 109 bin TL olmuştur. 

TEMSAN’ın stok hesapları İç Denetçi tarafından incelenmiş ve düzenlenen 
31.05.2015 tarih ve 2015/4 sayılı  “Stok Yönetimi Sürecine İlişkin Sistem Denetimi 
Raporu” nda, stok açığı, ihtiyaç dışı temin, yanlış imalat vb. uygulamalar sonucunda 
oluşan kamu zararı ile ilgili hususların soruşturulması istenmiştir. 

TEMSAN’ın 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen 2015 yılı Sayıştay 
Denetim Raporunda İç Denetçinin stok hesapları ile ilgili düzenlediği denetim 
raporuna ayrıntılı olarak yer verildikten sonra; 
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“TEMSAN İç Denetçisi tarafından stok işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen 
31.05.2016 tarih ve 2015/4 sayılı stok yönetim sürecine ilişkin sistem denetimi 
raporunun gereğinin yapılması” önerilmiştir. 

Kuruluş tarafından bu öneriye verilen cevapta; raporda yer alan hususların 
soruşturulması ile ilgili olarak TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2016 tarih ve 
333 sayılı Oluru ile oluşturulan soruşturma komisyonu 09.05.2016 tarihinde 4 konuda 
Değerlendirme raporu düzenlenmiştir. Raporların konuları ve varılan sonuçlar 
şöyledir. 

-Rapor 1: “Stok Kayıtları ile Depoda Bulunan Malzemelerin Fiili Durumu 
Arasında Uyumsuzluk Bulunması.” Konusunda hazırlanan Raporun sonuç bölümünde; 
TEMSAN Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi’nin Finansman Daire Başkanlığı’nın 
görevleri arasında; sağlıklı bir sayım raporu tutulmasını takip etme görevi ile sayım 
raporları sonucu meydana gelecek çelişkilere karşı idari ve mali önlem alma görevinin 
Finansman Daire Başkanlığı’na ait olduğu mütalaa edilmiştir. 

-Rapor 2: “Satın Alınan Malzemenin (Kelebek Vana ve Diğer Ekipmanlar) 
İhtiyacı Karşılaması Nedeniyle Kullanılmayıp, Stoklarda Tutulması.” Konusunda 
hazırlanan raporun Sonuç bölümünde; Üretim Daire Başkanlığı mühendisinin kasıt 
olmaksızın Kurumu zarara uğrattığı mütalaa edilmiştir. 

-Rapor 3: “Satın Alınıp Kullanılmayan ve İmalatçı Firma Tarafından Zarar 
Verilen Malzemelerin Bulunması.” Konusunda hazırlanan raporun Sonuç bölümünde; 
söz konusu işlemler nedeniyle Kurum zararı oluşmadığı belirtilmiştir. 

-Rapor 4: “Yürütülen Projeler İçin Satın Alınan Ancak Kullanılmadığı İçin 
Stoklara İade Edilen malzemelerin Bulunması.” Konusunda hazırlanan raporun Sonuç 
bölümünde; Orhaneli Termik, Topçam, Çine ve Manyas Hidroelektrik santralleri 
Şantiyelerinden artan malzemelerin başka şantiyelerde kullanılmasının söz konusu 
olması nedeniyle bir Kurum zararının söz konusu olmadığı mütalaa edilmiştir. 

 TEMSAN Genel Müdürlüğünce Raporların değerlendirilmesi sonunda 
21.10.2016 tarihinde yeni bir rapor düzenlenmiş olup; her iki raporda söz konusu 
malzemelerin satılarak değerlendirildiği belirtilmiştir. 

E-Üretim ve maliyetler: 
1-Üretim: 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 20.07.2015 tarihinde onaylanan 

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesinde ana faaliyet alanı 
özetle; her çeşit türbin, generatör ve transformatörleri yapmak, her çeşit basınçlı kazan 
ve tanklar ile buhar kazanları yapmak, inşaat işlerine ait projeleri yapmak, elektrik 
nakil hattı ve emsali teçhizatları yapmak, her türlü otomasyon sistemlerinin 
projelendirilmesi ve kurulması işlerini yapmak, şalt merkezleri ve şalt cihazlarını, şalt 
sahaların montaj işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak, elektrik motorları ve 
pompalarını yapmak, elektrik santrallerinin rehabilitasyon işlerini yapmak ve 
elektromekanik santralleri kurmak, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili 
her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmak, elektrik santrallerinin imali, temini, 
tesis edilmesi ve projelendirilmesi işlerini ve ticaretini yapmak ve işletmek olarak yer 
almıştır. 
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TEMSAN üretim faaliyetlerini Ankara’da bulunan Orta ve Alçak Gerilim Şalt 
Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü, Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme 
Müdürlüğü ile Diyarbakır’da bulunan Türbin İşletme ve Generatör İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde sürdürmüştür.  

Söz konusu müdürlükler, Yönetim Kurulu’nun 31.01.2017 tarih ve 1/7 sayılı 
kararı ile Ankara İşletme Müdürlüğü ve Diyarbakır İşletme Müdürlüğü olmak üzere 
iki işletme müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. 

a) Ankara İşletme Müdürlüğü: 
Ankara İşletme Müdürlüğü 1984 yılında, 98.349 m2 lik alan üzerine kurulmuş 

olup, 25.889 m2 kapalı alan içerisinde 16.000 m2si ana üretim holü olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

TEMSAN’ın Ankara fabrikasında, 36 kV gerilim seviyesine kadar olan kesici, 
ayırıcı ve 170 kV gerilim seviyesindeki ayırıcılar ile alçak ve orta gerilim kontrol 
kumanda ve koruma panoları imal edilmesi amaçlanmıştır. 

Fabrikada 36 kV ve 170 kV anma geriliminde muhtelif tip ayırıcıların TSE ve 
tip testleri mevcut olup, üretimler siparişler doğrultusunda yapılmaktadır.  

- Ankara-Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü’ne ait Ankara 
Sanayi Odası tarafından hazırlanan 22.04.2015 tarih ve 2015/305 sayılı kapasite raporu 
geçerlik süresi sonu 24.04.2017 olup, raporda yer alan verilere göre yıllık üretim 
kapasitesi 1 MW gücüne kadar çeşitli tip ve güçlerde 240 adet türbin, 5 MW güce 
kadar 10 adet türbin, 650.000 kg çelik konstrüksiyon (orta büyüklükteki hidroelektrik 
santrallerin mekanik aksamları, baraj ızgara sistemi, çelik bina, kiriş, konveyör şasesi), 
791.750 kg orta ve büyük güçteki hidroelektrik santraller için teçhizat (şaft, çark, 
türbin kapakları, salyangoz, hız ringi, ayar kanatları, yatak ve taşıyıcıları) imalidir. 

-Ankara-Orta ve Alçak Gerilim Şaft Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü’ne ait 
Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan, 22.04.2015 tarih ve 2015/302 sayılı 
kapasite raporu geçerlik süresi sonu 24.04.2017 olup, raporda yer alan verilere göre 
yıllık üretim kapasitesi 3.790 adet muhtelif tip kesici (500 adet az yağlı kesici + 1.895 
adet SF6 kesici + 1.395 adet vakumlu kesici), 36 kV’a kadar 3.040 adet dahili ve 
harici ayırıcı ile 1.000 adet 170 kV ayırıcı, 1.000 adet metal clad hücre ile 1.495 adet 
alçak ve orta gerilim kontrol kumanda ve koruma panosu imalidir. 

Ankara Fabrikasının ana kuruluş amacı Orta ve Yüksek Gerilim Kesicisi ve 
Ayırıcısı (OYKAF) üretmek olup, fabrika bu amacını uzun yıllar sürdürmüştür. Fakat 
gelişen teknoloji ve piyasa tarafından istenen kalite, fabrikada imal edilen kesici ve 
ayırıcı standartlarının çok üstünde olduğundan, fabrika geçen yıllar içerisinde 
etkinliğini yitirmiştir.  

Fabrika geniş tezgah parkına sahip olup, orta gerilim devre kesicileri ile orta ve 
yüksek gerilim ayırıcıları, alçak ve orta gerilim kumanda panoları, ölçü koruma ve 
dağıtım panoları, santrallar için giriş-çıkış nötr hücreleri ve bus-duct imalatları, 36 kV 
lık şalt hücrelerini her ne kadar geçmiş yıllarda üretmiş olsa da şu anda faaliyet 
açısından durma noktasındadır. 
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TEMSAN üretim faaliyetlerini Ankara’da bulunan Orta ve Alçak Gerilim Şalt 
Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü, Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme 
Müdürlüğü ile Diyarbakır’da bulunan Türbin İşletme ve Generatör İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde sürdürmüştür.  

Söz konusu müdürlükler, Yönetim Kurulu’nun 31.01.2017 tarih ve 1/7 sayılı 
kararı ile Ankara İşletme Müdürlüğü ve Diyarbakır İşletme Müdürlüğü olmak üzere 
iki işletme müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. 

a) Ankara İşletme Müdürlüğü: 
Ankara İşletme Müdürlüğü 1984 yılında, 98.349 m2 lik alan üzerine kurulmuş 

olup, 25.889 m2 kapalı alan içerisinde 16.000 m2si ana üretim holü olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

TEMSAN’ın Ankara fabrikasında, 36 kV gerilim seviyesine kadar olan kesici, 
ayırıcı ve 170 kV gerilim seviyesindeki ayırıcılar ile alçak ve orta gerilim kontrol 
kumanda ve koruma panoları imal edilmesi amaçlanmıştır. 

Fabrikada 36 kV ve 170 kV anma geriliminde muhtelif tip ayırıcıların TSE ve 
tip testleri mevcut olup, üretimler siparişler doğrultusunda yapılmaktadır.  

- Ankara-Küçük Türbin Generatör ve Tesisler İşletme Müdürlüğü’ne ait Ankara 
Sanayi Odası tarafından hazırlanan 22.04.2015 tarih ve 2015/305 sayılı kapasite raporu 
geçerlik süresi sonu 24.04.2017 olup, raporda yer alan verilere göre yıllık üretim 
kapasitesi 1 MW gücüne kadar çeşitli tip ve güçlerde 240 adet türbin, 5 MW güce 
kadar 10 adet türbin, 650.000 kg çelik konstrüksiyon (orta büyüklükteki hidroelektrik 
santrallerin mekanik aksamları, baraj ızgara sistemi, çelik bina, kiriş, konveyör şasesi), 
791.750 kg orta ve büyük güçteki hidroelektrik santraller için teçhizat (şaft, çark, 
türbin kapakları, salyangoz, hız ringi, ayar kanatları, yatak ve taşıyıcıları) imalidir. 

-Ankara-Orta ve Alçak Gerilim Şaft Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü’ne ait 
Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan, 22.04.2015 tarih ve 2015/302 sayılı 
kapasite raporu geçerlik süresi sonu 24.04.2017 olup, raporda yer alan verilere göre 
yıllık üretim kapasitesi 3.790 adet muhtelif tip kesici (500 adet az yağlı kesici + 1.895 
adet SF6 kesici + 1.395 adet vakumlu kesici), 36 kV’a kadar 3.040 adet dahili ve 
harici ayırıcı ile 1.000 adet 170 kV ayırıcı, 1.000 adet metal clad hücre ile 1.495 adet 
alçak ve orta gerilim kontrol kumanda ve koruma panosu imalidir. 

Ankara Fabrikasının ana kuruluş amacı Orta ve Yüksek Gerilim Kesicisi ve 
Ayırıcısı (OYKAF) üretmek olup, fabrika bu amacını uzun yıllar sürdürmüştür. Fakat 
gelişen teknoloji ve piyasa tarafından istenen kalite, fabrikada imal edilen kesici ve 
ayırıcı standartlarının çok üstünde olduğundan, fabrika geçen yıllar içerisinde 
etkinliğini yitirmiştir.  

Fabrika geniş tezgah parkına sahip olup, orta gerilim devre kesicileri ile orta ve 
yüksek gerilim ayırıcıları, alçak ve orta gerilim kumanda panoları, ölçü koruma ve 
dağıtım panoları, santrallar için giriş-çıkış nötr hücreleri ve bus-duct imalatları, 36 kV 
lık şalt hücrelerini her ne kadar geçmiş yıllarda üretmiş olsa da şu anda faaliyet 
açısından durma noktasındadır. 

 

  
 

Ankara OYKAF fabrikası zaman içerisinde, Mikro HES türbin imalatlarının 
yapılması ve piyasadaki küçük ve orta gelirli yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanması 
için iki ayrı fabrika müdürlüğüne ayrılmış ve bir kısmı Küçük Türbin ve Generatörler 
İşletmesi diğer kısmı ise OYKAF olarak kalmıştır. Fakat fabrikadan istenen verim yine 
de sağlanamamıştır. Bu durumun başlıca nedenleri ise; 

1-Makine İmalat parkının OYKAF için kurulmuş olup, üretilecek türbin 
parçalarının doğal olarak, piyasa şartlarından sağlanması, 

2-Piyasa şartlarından sağlanan türbin parçalarının maliyeti arttırması,   
3-Fabrikada sadece 1 MW ve altı türbinlerin üretilmesi,   
4-Nitelikli personel temininde yaşanan sıkıntılar,  
Mikro türbin imalatlarını durma noktasına getirmiştir. Nitekim Yönetim 

Kurulu’nun 31.01.2017 tarih ve 1/7 sayılı kararı ile iki fabrika tek bir çatı altında 
birleştirilmiş ve Ankara İşletme Müdürlüğü adı altında faaliyetlerine devam 
etmektedir. Fakat fabrika halen işlevsiz durumdadır. 

 Bu durum TEMSAN Ankara kesici-ayırıcı fabrikasında son 5 yılda üretilen 
başlıca ürünler ve kapasite kullanım oranları incelendiğinde açıkça görülmektedir. 

Tablo:12- TEMSAN Ankara kesici-ayırıcı fabrikasında son 5 yılda üretilen başlıca ürünler 

Ankara Fabrikası üretilen ürünler 2012 2013 2014 2015 2016  
 Az yağlı kesici 1     
 

Vakumlu kesici      
 

SF6 kesici 10 22  3  
 Ayırıcı  776 4 1 11 
 170 kV ayırıcı      
 

Pano 9 5 41 39 2 
 

Toplam 20 803 45 43 13 
 

 
Tablodan görüldüğü üzere 2016 yılında 11 adet 36 kV ayırıcı ile 2 adet alçak ve 

orta gerilim panosu olmak üzere toplam 13 adet ürün üretimi gerçekleştirilmiştir.  
TEMSAN Genel Müdürlüğü, Ankara-Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat 

İmalat İşletme Müdürlüğünün son 5 yıllık kapasite kullanım oranları 13 nolu tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo:13- TEMSAN Ankara-Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü son 5 yıllık kapasite 

kullanım oranları 
Ankara Fabrikası 
üretilen ürünler 

Üretim 
kapasitesi 

Kapasite kullanım oranı (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Az yağlı kesici 500 0,4 0 0,0 0,00 0,00 
Vakumlu kesici 1.395 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
SF6 kesici 1.895 0,7 1,5 0,0 0,15 0,00 
Ayırıcı 3.040 0,0 38,8 0,1 0,03 0,36 
170 kV ayırıcı 1.000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
Pano 1.495 0,9 0,5 0,7 2,60 0,13 
Pano (Metal clad hücre) 1.000 - - 3,5 0,00 0,00 

Toplam 10.325 0,3 13,0 0,4 0,41 0,13 
 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 

yılında da kapasite kullanım oranı çok küçük mertebededir.  
b) Diyarbakır İşletme Müdürlüğü: 
Diyarbakır Fabrikası 1977 yılında kurulmuş, 13.000 m² imalat atölyeleri (talaşlı 

imalat-kaynak kesme ve generatör atölyeleri)olmak üzere toplam 30.000 m² kapalı 
alan üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu fabrikada ilk Su türbini 1982 yılında, 
ilk Generatör ise 1985 yılında imal edilmiştir.  Fabrikada Francis, Kaplan ve Pelton 
tipi türbinler, generatörler ve hidroelektrik santrallere ait tüm ekipman ve yedek parça 
imalatları uluslararası kalite standartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 
her türlü Ağır sanayi, çelik konstrüksiyon işleri ile çimento fabrikalarının döner fırın 
ve çelik imalat işlerinin tümü yapılmaktadır. Fabrikadaki tezgahlar Ağır makine 
sanayinde kullanılan üniversal ve konvansiyonel tezgahlardır. 

-Diyarbakır-Generatör İşletme Müdürlüğü’ne ait Ankara Sanayi Odası 
tarafından hazırlanan, 25.12.2014 tarih ve 2014/153 sayılı Kapasite Raporu geçerlik 
süresi sonu 25.12.2017 olup, raporda yer alan verilere göre yıllık üretim kapasitesi 20 
adet generatör (0,5-75 MW) imalidir.  

-Diyarbakır-Türbin İşletme Müdürlüğü’ne ait Ankara Sanayi Odası tarafından 
hazırlanan, 23.12.2014 tarih ve 2014/152 sayılı kapasite raporu geçerlik süresi sonu 
24.12.2017 olup, 20 adet su türbini (0,5-65 MW) ve 800.000 kg muhtelif çelik yapı 
imalidir. 

TEMSAN’nın Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile 
15.06.2015’te Özelleştirme kapsamına alınması ile diğer birimlerde olduğu gibi 
Diyarbakır fabrikasında da mevcut personelin %40’ı kurumdan ayrılmıştır.   

 Diyarbakır fabrikasının üretim kapasitesinin artırılması öncelikle alınacak 
işlere ve daha sonra tezgahların rehabilite edilerek yeni imalat teknolojilerinin 
kazandırılması ile gerçekleştirilebilir.  

 Fabrikadaki tezgahları rehabilite edecek yatırım imkanının mevcut şartlarda 
olmaması ve sektörün sahip olduğu teknolojiye sahip olmaması gibi nedenlerle üretim 
kapasitesi Ankara fabrikasında olduğu gibi çok düşük oranlardadır. 
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Tablo:13- TEMSAN Ankara-Orta ve Alçak Gerilim Şalt Teçhizat İmalat İşletme Müdürlüğü son 5 yıllık kapasite 

kullanım oranları 
Ankara Fabrikası 
üretilen ürünler 

Üretim 
kapasitesi 

Kapasite kullanım oranı (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Az yağlı kesici 500 0,4 0 0,0 0,00 0,00 
Vakumlu kesici 1.395 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
SF6 kesici 1.895 0,7 1,5 0,0 0,15 0,00 
Ayırıcı 3.040 0,0 38,8 0,1 0,03 0,36 
170 kV ayırıcı 1.000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 
Pano 1.495 0,9 0,5 0,7 2,60 0,13 
Pano (Metal clad hücre) 1.000 - - 3,5 0,00 0,00 

Toplam 10.325 0,3 13,0 0,4 0,41 0,13 
 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 

yılında da kapasite kullanım oranı çok küçük mertebededir.  
b) Diyarbakır İşletme Müdürlüğü: 
Diyarbakır Fabrikası 1977 yılında kurulmuş, 13.000 m² imalat atölyeleri (talaşlı 

imalat-kaynak kesme ve generatör atölyeleri)olmak üzere toplam 30.000 m² kapalı 
alan üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu fabrikada ilk Su türbini 1982 yılında, 
ilk Generatör ise 1985 yılında imal edilmiştir.  Fabrikada Francis, Kaplan ve Pelton 
tipi türbinler, generatörler ve hidroelektrik santrallere ait tüm ekipman ve yedek parça 
imalatları uluslararası kalite standartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra 
her türlü Ağır sanayi, çelik konstrüksiyon işleri ile çimento fabrikalarının döner fırın 
ve çelik imalat işlerinin tümü yapılmaktadır. Fabrikadaki tezgahlar Ağır makine 
sanayinde kullanılan üniversal ve konvansiyonel tezgahlardır. 

-Diyarbakır-Generatör İşletme Müdürlüğü’ne ait Ankara Sanayi Odası 
tarafından hazırlanan, 25.12.2014 tarih ve 2014/153 sayılı Kapasite Raporu geçerlik 
süresi sonu 25.12.2017 olup, raporda yer alan verilere göre yıllık üretim kapasitesi 20 
adet generatör (0,5-75 MW) imalidir.  

-Diyarbakır-Türbin İşletme Müdürlüğü’ne ait Ankara Sanayi Odası tarafından 
hazırlanan, 23.12.2014 tarih ve 2014/152 sayılı kapasite raporu geçerlik süresi sonu 
24.12.2017 olup, 20 adet su türbini (0,5-65 MW) ve 800.000 kg muhtelif çelik yapı 
imalidir. 

TEMSAN’nın Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile 
15.06.2015’te Özelleştirme kapsamına alınması ile diğer birimlerde olduğu gibi 
Diyarbakır fabrikasında da mevcut personelin %40’ı kurumdan ayrılmıştır.   

 Diyarbakır fabrikasının üretim kapasitesinin artırılması öncelikle alınacak 
işlere ve daha sonra tezgahların rehabilite edilerek yeni imalat teknolojilerinin 
kazandırılması ile gerçekleştirilebilir.  

 Fabrikadaki tezgahları rehabilite edecek yatırım imkanının mevcut şartlarda 
olmaması ve sektörün sahip olduğu teknolojiye sahip olmaması gibi nedenlerle üretim 
kapasitesi Ankara fabrikasında olduğu gibi çok düşük oranlardadır. 

 

  
 

 Diğer taraftan önceki yıllara ait denetim raporlarında TEMSAN’a ait Ankara 
ve Diyarbakır fabrikalardaki tezgâhlar ile ilgili olarak “Ankara ve Diyarbakır 
fabrikalarında bulunan ancak üretime katkısı olmayan atıl durumdaki tezgâhların 
ekonomiye kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması” önerileri 
doğrultusunda,  iş yükü piyasadan alınan işlere göre değiştiğinden fabrikalarda mevcut 
tezgâhlar bu kapsamda etüt edilerek üretim sürecine katkısı bulunmayan tezgâhların 
değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılmaktadır.  

TEMSAN Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17.04.2017 tarih ve 2017/11 sayılı 
kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmış ve eski statüsüne iade 
edilmiştir. 

Söz konusu karar ile gerek yapısal organizasyon kapsamında gerekse teknik 
olarak yapılmakta olan Re-Organizasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile TEMSAN’nın 
yeniden yapılandırılması için yeni bir fırsat oluşmuştur. 

Bu kapsamda; Termik Santral bina ve çevre temizliği, Kömür bant işletmeciliği, 
Santral bakım işleri, Hidrolik Santral işletme ve bakım-onarım işleri, CED 
danışmanlık işleri, Santral Teçhiz boyama işleri, Asansör temini ve Güneş enerjisi 
sistemleri ve benzeri çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren TEMSAN’nın, Enerji 
sektörünün özellikle dışarıya bağımlı olduğu alanlar başta olmak üzere, ihtiyaç 
duyulan belirli alanlarda yoğunlaşacak şekilde yapılanması ülke kalkınmasına da katkı 
sağlayacaktır. Bu yapılanma yeni makine parkının ve kalifiye personel seçimi için de 
önem taşımaktadır. 

TEMSAN’nın mevcut alt yapısı da göz önüne alınarak, Enerji sektörünün 
teknolojik ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle yeniden yapılandırılması, öngörülen 
yapılandırma için gerekli makine ve teçhizat ile personel ihtiyacının bu doğrultuda 
belirlenmesi önerilir. 

 YEK’e (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına) dayalı üretim tesislerini teşvik 
etmek amacıyla 29.12.2010 tarih ve 6094 sayılı Kanun (Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)  yayınlanmış olup, kanundaki II sayılı cetvelde 
üretim tesislerinin yerli olarak gerçekleştirilmesi halinde uygulanacak yerli katkı 
ilavesi yer almıştır.  

Bu kapsamda çıkarılan ve 04.09.2013 tarihinde revize edilen, 26.07.2012 tarihli 
ve 28365 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten 
Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelik”  ile 
belirtilen teşvikten nasıl yararlanabileceğine dair bilgiler ve istenen gerekli belgeler 
belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelik madde 3’te belirtilen;  

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan 
yeminli mali müşavir tarafından aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir 
bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan ve imalatçı firmalar, sistem veya aksam 
tedarikçisinin bağlı bulunduğu Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
onaylanan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi, 
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b) Türk Standartları Enstitüsü veya TS EN 45011 “Ürün Belgelendirmesi 
Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar” veya TS EN ISO/IEC 17065 
“Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına 
uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması 
imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca 
düzenlenen ve aksamın uluslararası veya Türk Standartlarına veya kriterlerine 
uygunluğunu belirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim 
Doğrulama Sertifikası, 

Yerli imalat Durum belgeleri ve aksamın ulusal veya/uluslararası standart veya 
kriterlere uygun üretildiğini gösteren belge Enerji tesisinin Elekro-mekanik üreticisi 
tarafından yatırımcıya verilmektedir. ‘‘Yerli katkı payı’’ yatırımcının yerli olarak 
yaptırdığı HES’ler için, üretilen enerjinin beş yıllık bir süre için yaklaşık % 30 
fazlasına satabilmesi avantajını getirmektedir. 

 Yönetmelikte belirtilen kriterlerle ilgili olarak; HES’ler için “Kritere Uygunluk 
Belgesi” 6 Ağustos 2013 tarihinde TSE’den ve  “Yerli İmalat Durum Belgeleri” 
Sanayi Odasından TEMSAN tarafından alınmış olup, böylece Ülkemizde ilk defa 
HES’ler için “yerli katkı payı” alınabilmesinin önü açılmıştır.  

 TEMSAN bu kapsamda %100 yerli olarak tamamlamış olduğu Gelinkaya HES, 
Ataköy HES, Köprübaşı HES, Yahyabey HES, Cunis HES, Karakaya HES, Melikom 
HES gibi projeler için ilgili belgeler (yerli imalat belgeleri ve TSE Belgesi) 
tamamlanmış olup, yatırımcının ilgili yılın başından itibaren bu avantajdan 
faydalanması sağlanmıştır. 

 TEMSAN, HES teçhizatları için ‘yerli katkı payı’ belgelerini alabiliyor olması 
nedeniyle, elektromekanik teçhizat imalatının ülkemizde yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmakta ve bu konuda yerli yatırımcıların tercihi olmaktadır. 

   TEMSAN uhdesinde bulunan ve imalat ve montaj çalışmaları 2016 
yılında devam etmiş olan bazı işlerle ilgili özet bilgi ve değerlendirmeler:  

İstanbul Ambarlı DGKÇ Santrali DCS Sistemi:    
 Sözleşme Tarihi   : 11.08.2016 
Sözleşme Bedeli   : 6.800.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 600 takvim günü  
İşin Bitirilmesi Gereken Tarih : 03.04.2018 
A işletme Müdürlüğü ünitelerinin ve yardımcı tesislerinin kontrol ve kumanda 

sistemlerinin tamamının DCS sistemlerine dönüştürülmesi ve çalışır vaziyette teslim 
işidir.  

12.06.2016 tarihinde NİCE Mühendislik A.Ş. ile TEMSAN A.Ş.  arasında 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Mutabakat Zaptını takiben TEMSAN A.Ş.-NİCE 
Mühendislik A.Ş. ortaklığı olan TEOAŞ(TEMSAN Otomasyon A.Ş.) kurulmuştur. 
Söz konusu iş için TEOAŞ’la sözleşme imzalanmıştır. Otomasyon sisteminde 
kullanılacak panolar TEMSAN taahhüdünde olmasına ve yapabilecek alt yapıya sahip 
olunmasına rağmen, imalatlar alt yüklenici vasıtasıyla yaptırılmaktadır. 
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b) Türk Standartları Enstitüsü veya TS EN 45011 “Ürün Belgelendirmesi 
Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar” veya TS EN ISO/IEC 17065 
“Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına 
uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması 
imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca 
düzenlenen ve aksamın uluslararası veya Türk Standartlarına veya kriterlerine 
uygunluğunu belirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim 
Doğrulama Sertifikası, 

Yerli imalat Durum belgeleri ve aksamın ulusal veya/uluslararası standart veya 
kriterlere uygun üretildiğini gösteren belge Enerji tesisinin Elekro-mekanik üreticisi 
tarafından yatırımcıya verilmektedir. ‘‘Yerli katkı payı’’ yatırımcının yerli olarak 
yaptırdığı HES’ler için, üretilen enerjinin beş yıllık bir süre için yaklaşık % 30 
fazlasına satabilmesi avantajını getirmektedir. 

 Yönetmelikte belirtilen kriterlerle ilgili olarak; HES’ler için “Kritere Uygunluk 
Belgesi” 6 Ağustos 2013 tarihinde TSE’den ve  “Yerli İmalat Durum Belgeleri” 
Sanayi Odasından TEMSAN tarafından alınmış olup, böylece Ülkemizde ilk defa 
HES’ler için “yerli katkı payı” alınabilmesinin önü açılmıştır.  

 TEMSAN bu kapsamda %100 yerli olarak tamamlamış olduğu Gelinkaya HES, 
Ataköy HES, Köprübaşı HES, Yahyabey HES, Cunis HES, Karakaya HES, Melikom 
HES gibi projeler için ilgili belgeler (yerli imalat belgeleri ve TSE Belgesi) 
tamamlanmış olup, yatırımcının ilgili yılın başından itibaren bu avantajdan 
faydalanması sağlanmıştır. 

 TEMSAN, HES teçhizatları için ‘yerli katkı payı’ belgelerini alabiliyor olması 
nedeniyle, elektromekanik teçhizat imalatının ülkemizde yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmakta ve bu konuda yerli yatırımcıların tercihi olmaktadır. 

   TEMSAN uhdesinde bulunan ve imalat ve montaj çalışmaları 2016 
yılında devam etmiş olan bazı işlerle ilgili özet bilgi ve değerlendirmeler:  

İstanbul Ambarlı DGKÇ Santrali DCS Sistemi:    
 Sözleşme Tarihi   : 11.08.2016 
Sözleşme Bedeli   : 6.800.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 600 takvim günü  
İşin Bitirilmesi Gereken Tarih : 03.04.2018 
A işletme Müdürlüğü ünitelerinin ve yardımcı tesislerinin kontrol ve kumanda 

sistemlerinin tamamının DCS sistemlerine dönüştürülmesi ve çalışır vaziyette teslim 
işidir.  

12.06.2016 tarihinde NİCE Mühendislik A.Ş. ile TEMSAN A.Ş.  arasında 
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Mutabakat Zaptını takiben TEMSAN A.Ş.-NİCE 
Mühendislik A.Ş. ortaklığı olan TEOAŞ(TEMSAN Otomasyon A.Ş.) kurulmuştur. 
Söz konusu iş için TEOAŞ’la sözleşme imzalanmıştır. Otomasyon sisteminde 
kullanılacak panolar TEMSAN taahhüdünde olmasına ve yapabilecek alt yapıya sahip 
olunmasına rağmen, imalatlar alt yüklenici vasıtasıyla yaptırılmaktadır. 

 

  
 

 İstanbul DGKÇ Santrali  (B) İşletme Müdürlüğü FUEL-OİL 1.2.3. 
ünitelerin ve yardımcı Tesisatın sökümü ve söküm sonrası bazı atıkların bertarafı 
hizmeti işi: 

Sözleşme Tarihi   : 10.11.2016 
Sözleşme Bedeli   : 11.950.000,00 ₺ 
Alt yüklenicinin belirlenmesi için ön yeterlilik ihalesini müteakip belirli 

istekliler arasında ihale yapılacaktır. 
ÇAMLIKAYA Enerji ve Üretim A.Ş (ATAKÖY HES) 
İşin Adı    : 3x2,5MW Ataköy HES Francis tipi  
Sözleşme Tarihi   : 14.11.2013 
Sözleşme Bedeli   : 1.875.000 Euro 
Geçici Kabul Tarihleri       : 1.Ünite 22.10.2015, 2. ve 3. Ünite 17.12.2015 

       Sözleşme garanti süresi       : 48 ay  
3x2,530 MW gücündeki Ataköy HES’in santral binasındaki tüm 

elektromekanik teçhizatının ve yardımcı ekipmanlarının temini ve devreye alınması 
işidir. 

1.ünitenin geçici kabulü 22.10.2015, 2. ve 3. Ünitenin geçici kabulü ise 
17.12.2015 tarihlerinde yapılmıştır. Garanti kapsamında 2. ve 3. ünite revizyon 
işlemleri ve saha montaj işlemleri tamamlanmıştır.  

Çamlıkaya Enerji A.Ş. işle ilgili olarak TEMSAN namı hesabına mal ve hizmet 
alımı yaptığı gerekçesiyle, Temsan alacaklarından 268.592,51 TL kesmiş olup, söz 
konusu kesintiye itiraz edilmiştir.  

  1X0,5 MW BUSKİ D0 Hidroelektrik Santrali: 
 Sözleşme Tarihi   : 20.12.2012 
Sözleşme Bedeli   : 2.064.100,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 550 takvim günü +1 yıl 
Kesin Kabul Tarihi                       : 26.12.2016  
1x0,5 MW BUSKİ D0 HES Su Deposuna HES Tesisi yapımı ve 1 yıl süreyle 

işletilmesi işidir. 26.12.2016 tarihinde santralin kesin kabulü yapılmıştır. 
  1x1,3 MW BUSKİ D13 Hidroelektrik Santrali : 
Sözleşme Tarihi   : 20.06.2014 
Sözleşme Bedeli   : 4.597.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 takvim günü + 1 yıl işletme 
 Geçici Kabul Tarihi             :12.12.2016  
 1x1,3 MW BUSKİ D13 Hidroelektrik Santrali yapımı                                                              

ve 1 yıl süreyle işletmesi işidir. 
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Geçici kabul tutanağı 02.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. 22 maddeden oluşan 
Geçici kabul eksikliklerinin 18 maddesi giderilmiştir. 

203.000 TL BUSKİ tarafından TEMSAN’A gecikme cezası kesilmiş olup, 
hukuki süreç öncesi cezaya itiraz edilmiştir.   

 3X3 MW CUNİS Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 18.11.2008 
Sözleşme Bedeli   : 2.950.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 16 ay  
Geçici Kabul Tarihi               : 28.09.2012 
3X3 MW CUNİS Hidroelektrik Santrali 3 ünitelik tüm elektromekanik 

teçhizatın temini, tesisi ve devreye alınması işidir. 
Generatör imalat ve montajı TEMSAN tarafından yapılmış olup, garanti süresi 

2016 yılı içinde dolmuştur.   
İşveren firma olan RİNERJİ A:Ş. Tarafından sözleşmenin ayıplı ifası sebebiyle 

oluşan zararın tazmini amacıyla, TEMSAN tarafından ise ödenmeyen faturalar ve irat 
kaydedilen teminat mektubunun tazmini amacıyla karşılıklı davalar açılmıştır. Dava 
süreçleri devam etmektedir. 

ÇAYIRHAN Termik Santrali Kömür Ocağı, Lavvar Tesisi, Kreçtaşı 
Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi ÇED 
Danışmanlık İşi: 

Sözleşme Tarihi   : 12.08.2016 
Sözleşme Bedeli   : 160.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 180 takvim günü  
Rapor Teslim Tarihi                       : 14.11.2016 
EÜAŞ ÇAYIRHAN Termik Santrali Kömür Ocağı, Lavvar Tesisi, Kreçtaşı 

Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi ÇED 
Danışmanlık İşidir.  

Aktel firmasına yaptırılmış olup iş tamamlanmıştır. 
DSİ 2X23,6 MW ÇİNE Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 07.11.2002 
Sözleşme Bedeli   : 4.682.810 $ + 3.437.614,96 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 32 ay  
Geçici Kabul Tarihi                       : 06.06.2014 
Elektromekanik Teçhizatı Temin, Tesis Montaj ve İşler Halde Teslimi işidir. 
2016 yılı Kasım ayında geçici kabul eksikleri tamamlanmış olup, DSİ Genel 

Müdürlüğü’ne Kesin kabul için başvurulmuştur.  
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Geçici kabul tutanağı 02.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. 22 maddeden oluşan 
Geçici kabul eksikliklerinin 18 maddesi giderilmiştir. 

203.000 TL BUSKİ tarafından TEMSAN’A gecikme cezası kesilmiş olup, 
hukuki süreç öncesi cezaya itiraz edilmiştir.   

 3X3 MW CUNİS Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 18.11.2008 
Sözleşme Bedeli   : 2.950.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 16 ay  
Geçici Kabul Tarihi               : 28.09.2012 
3X3 MW CUNİS Hidroelektrik Santrali 3 ünitelik tüm elektromekanik 

teçhizatın temini, tesisi ve devreye alınması işidir. 
Generatör imalat ve montajı TEMSAN tarafından yapılmış olup, garanti süresi 

2016 yılı içinde dolmuştur.   
İşveren firma olan RİNERJİ A:Ş. Tarafından sözleşmenin ayıplı ifası sebebiyle 

oluşan zararın tazmini amacıyla, TEMSAN tarafından ise ödenmeyen faturalar ve irat 
kaydedilen teminat mektubunun tazmini amacıyla karşılıklı davalar açılmıştır. Dava 
süreçleri devam etmektedir. 

ÇAYIRHAN Termik Santrali Kömür Ocağı, Lavvar Tesisi, Kreçtaşı 
Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi ÇED 
Danışmanlık İşi: 

Sözleşme Tarihi   : 12.08.2016 
Sözleşme Bedeli   : 160.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 180 takvim günü  
Rapor Teslim Tarihi                       : 14.11.2016 
EÜAŞ ÇAYIRHAN Termik Santrali Kömür Ocağı, Lavvar Tesisi, Kreçtaşı 

Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi ÇED 
Danışmanlık İşidir.  

Aktel firmasına yaptırılmış olup iş tamamlanmıştır. 
DSİ 2X23,6 MW ÇİNE Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 07.11.2002 
Sözleşme Bedeli   : 4.682.810 $ + 3.437.614,96 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 32 ay  
Geçici Kabul Tarihi                       : 06.06.2014 
Elektromekanik Teçhizatı Temin, Tesis Montaj ve İşler Halde Teslimi işidir. 
2016 yılı Kasım ayında geçici kabul eksikleri tamamlanmış olup, DSİ Genel 

Müdürlüğü’ne Kesin kabul için başvurulmuştur.  

 

  
 

DSİ tarafından kesin kabul yapmaktan haksız olarak imtina edilmesi sebebiyle 
oluşan alacakların tazmini amacıyla 28.01.2016 tarihinde 158.279,56 TL’lik dava 
açılmış olup yargılama devam etmektedir.   

  BİEM Enerji 2X3,58 MW İNCEBEL Hidroelektrik Santrali 
Rehabilitasyonu: 

Sözleşme Tarihi   : 01.12.2015 
Sözleşme Bedeli   : 435.000 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 90 takvim günü  
Elektromekanik ekipmanların tedarik edilmesi ile anahtar teslim esasına göre 

montaj, test ve devreye alma hizmetlerinin verilmesi işi ile rehabilitasyonu işidir.  
Vana rehabilitasyonu Tempo Vana firmasına yaptırılmıştır. Diğer rehabilitasyon 

işleri TEMSAN tarafından yapılmıştır. 
 KAMAN BELEDİYESİ İçme Suyu Tesisini Güneş Enerjisi Tesislerine 

Dönüştürülmesi İşi: 
Sözleşme Tarihi   : 14.01.2016 
Sözleşme Bedeli   : 1.100.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 180 takvim günü  
Geçici Kabul Tarihi                       : 18.05.2016 
İşbirliği kapsamında Pınar Güneş Firmasına yaptırılmıştır.  
Konstrüksiyon imalatı TEMSAN tarafından gerçekleştirilmiştir. 
2X5 MW KANYON Hidroelektrik Santrali (SEÇENEK ENERJİ): 
Sözleşme Tarihi   : 24.12.2012 
Sözleşme Bedeli   : 1.874.872,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 18 ay  
2x5,135MW gücündeki Kanyon HES’in santral binasındaki tüm 

elektromekanik teçhizatın ve yardımcı ekipmanların temini ile tüm bu teçhizatın 
montajı ve devreye alınması işidir. 

Türbin tasarımı Turboinstute firmasına yaptırılmıştır. Türbin Çarkı tasarımcı 
firmadan tedarik edilmiştir. 

Generatör imalatı INDAR ve TEMSAN ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.  
Kanyon HES ile ilgili Haziran-2014 tarihi itibarı ile imalât çalışmaları 

yapılmakta iken işveren Seçenek Enerji firmasından TEMSAN’a muhatap, 05.06.2014 
tarihli “haklı sebeplerle akdin feshi ihbarı” konulu ihbarname gönderilmiştir. 

Anılan ihbarnamede özetle; Kanyon HES projesinin yapımının planlandığı 
bölgede yaşayan halkın projeye aşırı derecede direnç göstermesi yanında Antalya 2. 
İdare Mahkemesinde proje aleyhine açılan dava nedenleriyle projenin yapımının fiilen 
ve hukuken imkânsız hale geldiği belirtilerek anılan proje ile ilgili sözleşmenin 
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feshedildiği belirtilerek Şirket tarafından TEMSAN’a verilen avansın iadesi talep 
edilmiştir. 

TEMSAN tarafından imalatları yapılan ve yaptırılan söz konusu iş ile ilgili 
oluşan 1.200.000 EURO alacağın Seçenek Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti tarafından 
ödenmediği, alacakların ödenmesi için 16.12.2013-10.02.2014 tarih ve 1304-164 sayılı 
iki ayrı yazıyla firmanın uyarıldığı halde ödeme yapmadığı görülmüştür. TEMSAN bu 
paranın tazmini için 21.08.2014 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 
nezdinde 2014/595 E. Sayılı dosya ile 1.065.400 EURO talepli alacak dava açmış olup 
yargılama süreci devam etmektedir.  

 2X4,6 MW KARAKAYA Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 21.04.2014 
Sözleşme Bedeli   : 2.500.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 14 ay   
Geçici Kabul Tarihi              : 26.10.2015 
2x4,60 MW gücündeki Karakaya HES’in santral binasındaki tüm 

elektromekanik teçhizatın ve yardımcı ekipmanların temini ile tüm bu teçhizatın 
montajı ve devreye alınması işidir. 

Sözleşmeye ait 2 adet ek protokol imzalanmış olup İşverenin isteği üzerine 
kapsamdan çıkarılan işler neticesinde sözleşme bedeli 2.407.983,05 Euro'ya 
düşürülmüştür. 
           Garanti kapsamında arızalı nozul'un bakım onarım işi tamamlanmış olup basınç 
testi yapılacaktır. 

Generatör imalatı INDAR ve TEMSAN ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.  
EÜAŞ 1330 MW KEBAN Hidroelektrik Santrali Cebri Boru Boyama ve 

Kumlama İşi: 
Sözleşme Tarihi   : 20.08.2014 
Sözleşme Bedeli   : 7.230.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 500 takvim günü  
Su alma yapısından santral binasına inen 8 üniteye ait cebri boruların iç ve dış 

yüzeyleri ile ünitelere ait salyangoz iç yüzeylerinin, yüzey hazırlama ve boyama 
işlemleri işidir. 

2.169.000 TL avans alınmıştır.    İhale usulü ile belirlenen alt yüklenici firmaya 
1 ünite için 139.400 TL avans verilmiştir. 

Ancak, cebri borulardaki su sızıntılarının tahliyesinin lokal çözümlerle 
giderilemeyecek boyutlarda olduğu ve cebri boruların büyük bir kısmının beton 
içerisinde gömülü olması nedeni ile tahliye edilmesinin mümkün olmadığı tespit 
edilmiştir. Kapaklar üzerinde yapılması düşünülen sızdırmazlık işinin Keban HES’de 
yapılacak olan büyük rehabilitasyon işi kapsamında yer alması nedeniyle, TEMSAN 
tarafından gerçekleştirilecek olan cebri boru boyama ve kumlama işi, büyük 
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feshedildiği belirtilerek Şirket tarafından TEMSAN’a verilen avansın iadesi talep 
edilmiştir. 

TEMSAN tarafından imalatları yapılan ve yaptırılan söz konusu iş ile ilgili 
oluşan 1.200.000 EURO alacağın Seçenek Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti tarafından 
ödenmediği, alacakların ödenmesi için 16.12.2013-10.02.2014 tarih ve 1304-164 sayılı 
iki ayrı yazıyla firmanın uyarıldığı halde ödeme yapmadığı görülmüştür. TEMSAN bu 
paranın tazmini için 21.08.2014 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 
nezdinde 2014/595 E. Sayılı dosya ile 1.065.400 EURO talepli alacak dava açmış olup 
yargılama süreci devam etmektedir.  

 2X4,6 MW KARAKAYA Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 21.04.2014 
Sözleşme Bedeli   : 2.500.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 14 ay   
Geçici Kabul Tarihi              : 26.10.2015 
2x4,60 MW gücündeki Karakaya HES’in santral binasındaki tüm 

elektromekanik teçhizatın ve yardımcı ekipmanların temini ile tüm bu teçhizatın 
montajı ve devreye alınması işidir. 

Sözleşmeye ait 2 adet ek protokol imzalanmış olup İşverenin isteği üzerine 
kapsamdan çıkarılan işler neticesinde sözleşme bedeli 2.407.983,05 Euro'ya 
düşürülmüştür. 
           Garanti kapsamında arızalı nozul'un bakım onarım işi tamamlanmış olup basınç 
testi yapılacaktır. 

Generatör imalatı INDAR ve TEMSAN ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.  
EÜAŞ 1330 MW KEBAN Hidroelektrik Santrali Cebri Boru Boyama ve 

Kumlama İşi: 
Sözleşme Tarihi   : 20.08.2014 
Sözleşme Bedeli   : 7.230.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 500 takvim günü  
Su alma yapısından santral binasına inen 8 üniteye ait cebri boruların iç ve dış 

yüzeyleri ile ünitelere ait salyangoz iç yüzeylerinin, yüzey hazırlama ve boyama 
işlemleri işidir. 

2.169.000 TL avans alınmıştır.    İhale usulü ile belirlenen alt yüklenici firmaya 
1 ünite için 139.400 TL avans verilmiştir. 

Ancak, cebri borulardaki su sızıntılarının tahliyesinin lokal çözümlerle 
giderilemeyecek boyutlarda olduğu ve cebri boruların büyük bir kısmının beton 
içerisinde gömülü olması nedeni ile tahliye edilmesinin mümkün olmadığı tespit 
edilmiştir. Kapaklar üzerinde yapılması düşünülen sızdırmazlık işinin Keban HES’de 
yapılacak olan büyük rehabilitasyon işi kapsamında yer alması nedeniyle, TEMSAN 
tarafından gerçekleştirilecek olan cebri boru boyama ve kumlama işi, büyük 

 

  
 

rehabilitasyon işi sözleşmesini müteakiben değerlendirilmesi hususu tutanak altına 
alınmıştır.  

EÜAŞ KEPEZ Izgara ve Izgara Temizleme Sistemi: 
           Sözleşme Tarihi   : 12.05.2016 

Sözleşme Bedeli   : 1.892.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 1 yıl  
Geçici/Kesin Kabul Tarihi     : 21.12.2016 
Kepez I HES Biriktirme ve Yükleme Havuzları ile Kepez II HES Havuzu Su 

giriş ızgaralarının imalatı ve çalışır durumda teslimi işidir. İş tamamlanmıştır. 
 2x4 MW KÖPRÜBAŞI Hidroelektrik Santrali: 
Sözleşme Tarihi   : 21.11.2013 
Sözleşme Bedeli   : 1.465.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 15 ay  
Geçici Kabul İtibar Tarihi             : 02.10.2015 
Elektromekanik ekipmanların tedarik edilmesi ile ek-1 listesinden görülen 

malzemelerin tedariki, Santral sahasına kadar teslimi, montaj, ve devreye alma 
süpervizörlüğü hizmetlerinin verilmesi işidir.  

1. ve 2. ünite revizyon işlemleri ve saha montaj işlemleri tamamlanmıştır.  
Ödemelerle ilgili ihtilaflar nedeniyle oluşan alacakların takibi Hukuk Müşavirliğince 
yapılmaktadır. 

 Generatör imalatı INDAR ve TEMSAN ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.  
MAMAK BELEDİYESİ 8 adet Asansör Temini ve Teslimi İşi: 
 Sözleşme Tarihi           : 24.11.2015 
Sözleşme Bedeli           : 1.485.000,00 TL+38.991,30 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi       : 300 takvim günü  
Geçici/Kesin Kabul Tarihi          : 27.11.2016 
  60 gün süre uzatımı alınarak 27.11.2016 tarihinde tamamlanmış ve geçici 

kabulü yapılmıştır. Garanti süresi 1 yıl olup 27.11.2017 tarihinde kesin kabul 
yapılacaktır. 

İş birliği kapsamında SAYMED Firmasına yaptırılmıştır. 
1x5,04MW + 1x2,54 MW Melikom HES: 
Sözleşme Tarihi   : 09.04.2014 
Sözleşme Bedeli   : 2.060.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 16 ay  
Geçici Kabul Tarihi                       : 23.12.2016 
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1x5,04MW + 1x2,54MW gücündeki 2 adet yatay Francis tip türbinden oluşan 
Melikom HES’in santral binasındaki tüm elektromekanik teçhizatının ve yardımcı 
ekipmanlarının temini ile tüm bu teçhizatın montajı ve devreye alınması anahtar teslim 
işidir. 

 Generatör imalat ve montajı INDAR- TEMSAN ortaklığıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

EÜAŞ OBRUK HES 3. VE 4. Ünite Elektromekanik Ekipmanların Anti 
Korozyon Tedbir İşleri: 

Sözleşme Tarihi   : 21.01.2015 
Sözleşme Bedeli   : 2.145.135,00 Euro 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 500 takvim günü  
Geçici Kabul Tarihi              : 3.Ünite için 11.01.2017   
 3.Ünite revizyon işleri tamamlanarak 11.01.2017 tarihinde Geçici Kabulü 

yapılmış ve işletmeye alınmıştır.  
4.ünite demontajı sırasında yapılan inceleme ve tetkikler neticesinde mevcut 

ayar kanatlarının kullanılamaz durumda olduğu ve yenilenmeleri gerektiği EÜAŞ ve 
danışman firma TÜBİTAK tarafından tespit edilmiş olup, 4.Ünite revizyon işlerine 
EÜAŞ’ın talebi üzerine ara verilmiştir. 

 EÜAŞ ORHANELİ Termik Santralı Mevcut Eski Hücrelerin ve 
Kabloların Demontajı: 

Sözleşme Tarihi        : 17.01.2013 
Sözleşme Bedeli                  : 1.490.000,00 Euro 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi    : 235 gün  
Gecikme Süresi                         : 261 gün 
Geçici Kabul Tarihi                   : 28.07.2015   
 Orhaneli Termik Santrali Mevcut Eski Hücrelerin ve Kabloların Demontajı, 

Yeni 12kV OG Hücrelerinin Kablolarının ve Bus-Ductın Montajı, Testlerinin 
Yapılması ve Devreye Alınması işidir. İşin zamanında bitirilememesi nedeniyle EÜAŞ 
tarafından gecikme cezası uygulanmıştır. 

 Gecikme cezası tutarı, ceza faturası kesilerek sözleşme bedelinden 
düşülmüştür. Malzeme teslimine ait gecikme için kesilen cezaya yapılan itiraz 
neticesinde 90 takvim günü süre uzatımı verilerek karşılık gelen 134.100 Euro iade 
edilmiştir. Montaj ve devreye alma süresinde yaşanan gecikme için kesilen 254.790 
Euro tutarındaki cezaya yapılan itiraz reddedilmiştir. 

Cezaya ilişkin hukuki sürecin başlatılması beklenmektedir. 
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ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI İçme Suyu Tesisinin Güneş Enerjisi 
Tesislerine Dönüştürülmesi İşi: 

Sözleşme Tarihi   : 08.10.2015 
Sözleşme Bedeli   : 618.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 120 takvim günü  
Geçici Kabul Tarihi                       : 13.06.2016 
Ortaköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 

yaptırılan 130.500W gücündeki İçme Suyu Tesisinin Güneş Enerjisi Tesislerine 
Dönüştürülmesi İşidir.  

İşbirliği kapsamında Pınar Güneş Firmasına yaptırılmıştır.  
Konstrüksiyon imalatı TEMSAN tarafından gerçekleştirilmiştir. 
3X20,87MW TOPÇAM Hidroelektrik Santrali : 
Sözleşme Tarihi   : 20.10.2006 
Sözleşme Bedeli   : 8.100.000,00 € 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 36 ay  
Geçici Kabul Tarihi                      :1.Ünite:19.12.2016, 2.ve3.Ünite:15.03.2017 
3x20,87MW TOPÇAM Hidroelektrik Santrali Elektromekanik Teçhizatı Şalt 

Sahası İle 1,2,3 Nolu Ünitelere Ait Türbin, Generatör, Transformatör, Elektromekanik 
Teçhizat Ve Yardımcı Teçhizatı Temin, Tesis Montaj ve İşler Halde Teslimi işidir. 

1. ünite geçici kabulü 19.12.2016 tarihinde yapılmıştır. 2. ve 3.ünitelerin geçici 
kabulü 15.03.2017 tarihinde yapılmış olup, 21 maddeden oluşan geçici kabul 
eksiklerinin 2017 Haziran ayının sonuna kadar giderilmesi beklenmektedir. 

2X1,15 MW YUVACIK Hidroelektrik Santrali: 
           Sözleşme Tarihi   : 22.03.2012 

Sözleşme Bedeli   : 8.667.000,00 TL 
Sözleşmeye Göre İşin Süresi : 365 takvim günü  
Geçici Kabul Tarihi                       : 22.02.2016 
2X1,15MW YUVACIK HES Tesisi Yapım işidir. 
Yuvacık HES işi için mekanik montaj çalışmaları tamamlanmıştır. Santral 

geçici kabul işlemleri 22.02.2016 tarihinde yapılmıştır. 
İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma ve Değerlendirme A.Ş.) tarafından 

2.027.620,95 TL gecikme cezası kesilmiş olup, hukuki süreç öncesi gecikme cezasına 
itiraz edilmiştir.  

Geçici kabul eksikleri giderilmeye devam edilmektedir. 
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde kurulacak Su Türbini 
Tasarımı ve Testleri Merkezi Projesi:   

Sözleşme Tarihi   : 25.07.2013 
Sözleşme Bedeli   : 2.540.000 TL (KDV Dahil)  
  Test Merkezi Teçhizat Tedarik, Montaj, Test ve Devreye Alma işi olup, 

Sözleşme; malzeme temini, malzemenin imal yerine nakliyesi, imalatı, sahaya 
nakliyesi ve koruma altına alınması, yerine montajı, işler halde teslimi, işletme ve 
bakım talimatnamelerinin ve yedek parçalarının hazırlanıp teslim edilmesi işlerini 
kapsamaktadır. 

TOBB Üniversitesi Türbin Test Merkezi, model türbinlerin test edileceği 
dünyada sayılı test merkezlerinden birisi olup teçhizatlar tedarik edilerek montaj 
çalışmaları tamamlanmıştır.  

TOBB Üniversitesi Türbin Test Merkezinin 25.03.2016 tarihinde test ve 
devreye alma işleri tamamlanmış ve 28.03.2016 tarihinde TOBB Üniversitesine teslim 
edilmiştir. 

Söz konusu iş; sözleşmeyle beraber verilen Teknik Şartnamenin detaylı 
olmaması, nihai Projelerin geç hazırlanması ve onaylanması, İhale süreçlerinin 
uzaması, özel bir proje olması ve özel imalatların yapılması gerekliliği gibi nedenlerle 
zamanında bitirilememiştir. Ayrıca 7,2 milyon TL gibi yüksek bir tutara mal olmuştur. 

 Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere üretim faaliyetleri kapsamında 
üstlenilen birçok işin yapılması sırasında şirket imkanları yetersiz kaldığından işler 
yüklenici firmalara yaptırılmaktadır. 

İşlerin bir kısmının yüklenici firmalara yaptırılması,  şirketin sabit giderleri 
nedeniyle maliyetleri arttırma riski taşımaktadır. Ayrıca, bazı işlerin şirketin tabi 
olduğu KİK mevzuatı veya kendi Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine aykırı 
olduğu değerlendirilen “İşbirliği Kapsamında”  işbirliği yapılan firmalara ihalesiz 
olarak verildiği anlaşılmaktadır. 

Söz konusu uygulamanın şirket ve ülke menfaatlerine uygun olup olmadığı 
hususunun yanında, şirketin tabi olduğu mevzuata uyma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu nedenle, öncelikle işler şirketin alt yapısı ve iş kapasitesi doğrultusunda 
kendi imkanlarıyla yapılması yoluna gidilmeli, zaruri hallerde ise şirketin tabi olduğu 
ihale mevzuatı doğrultusunda hareket edilmeli veya mevcut uygulamanın 
gerekçelendirilerek mevzuat değişikliği yoluna gidilmelidir. 

Yapımı üstlenilen işlerin öncelikle şirket imkanlarıyla yapılması, zaruri hallerde 
KİK mevzuatı veya kendi Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde 
yüklenici firmalara yaptırılması önerilir. 

Diğer taraftan üstlenilen yapım işlerinin ihale öncesi hazırlıklarının kapsamlı bir 
şekilde yapılması suretiyle, ilgili ihalelere şirket zararına sebebiyet vermeyecek şekilde 
teklif verilmesi ve söz konusu işleri kısmen veya tamamen yüklenici firmalara 
yaptırılması durumunda da aynı hassasiyeti gösterilmesi gerekmektedir. 
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Şirketin yapımını üstlenerek 2015 ve 2016 yıllarında tamamladığı bazı işlerle 
ilgili tabloya aşağıda yer verilmiştir. 
Tablo-14: 2015 v 2016’da biten yapım işleri kar/zarar durumu 

 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere TEMSAN 2015 ve 2016 yıllarında 

tamamlanan 9 adet yapım işiyle ilgili kar zarar durumu incelendiğinde 48,6 milyon 
TL’lik maliyete karşılık 35,7 milyon TL satış yapıldığı, dolayısıyla toplamda yaklaşık 
12,9 milyon TL zarar edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu zarar toplamda %36,24 
oranına tekabül ederken, bazı işlerde %100’ü geçen oranlarda zarar edildiği 
anlaşılmaktadır. Tablodaki maliyetler Dönem Giderleri hariç olarak yer almıştır. Söz 
konusu zararlar dönem giderleriyle çok daha yüksek meblağlara ulaşmaktadır. 

2012 ve 2013 yılları denetim raporlarında üstlenilen işlerden çoğunlukla zarar 
edildiği belirtilerek zarara yol açacak şekilde maliyetin altında iş üstlenilmemesi 
önerilmiştir. 

Geçen süre içerisinde maliyetin altında iş üstlenilmesi, dolayısıyla kuruluşun 
kaynak kaybına neden olan uygulama devam etmiştir. 

Konu ile ilgili olarak 2014 yılı Sayıştay denetim raporunda konunun Maliye 
Bakanlığınca incelenmesi önerilmiştir. Söz konusu inceleme tamamlanmadığından, 
aynı öneriye 2015 yılı Sayıştay raporunda da yer verilmiştir.   

İstenilen incelemenin Maliye Bakanlığı’nca başlatıldığı ancak, Mayıs 2017 
itibariyle de sonuçlandırılamadığı anlaşılmaktadır.  Bu nedenle; 

Yapımı üstlenilen işler için; 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer almış 
olan, yaygın bir uygulama haline gelen ve Kuruluşta önemli ölçüde kaynak kaybına 
neden olan maliyetin altında iş üstlenilmesi ve üstlenilen işlerin sözleşme bedelleri 
içerisinde tamamlanmayarak TEMSAN’ın zarara uğratılması konusundaki Maliye 
Bakanlığı incelemesinin takip edilmesi önerilir. 

 TEMSAN yukarıda belirtilen karakteristikteki işler yanında 2016 yılından 
itibaren EÜAŞ’tan, Kamu İhale Kanunu’nun 3(o) maddesinde “Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının, faaliyetleri 

İNCEBEL HES 1.520.600 EUR +                       
435.000 TL

10.03.2011 9.04.2015 3.596.487 5.710.852 -2.114.365 -58,79

YUVACIK HES 8.667.000 TL 22.03.2012 12.02.2016 9.034.140 13.226.654 -4.192.514 -46,41

BUSKİ D0 HES        2.064.100 TL 20.12.2012 9.10.2015 2.124.961 4.760.833 -2.635.872 -124,04

ORHANELİ  TES 1.490.000 € 17.01.2013 26.10.2015 4.593.819 3.865.406 728.413 15,86

KÖPRÜBAŞI HES 1.465.000 € 12.11.2013 2.10.2015 4.166.992 5.787.103 -1.620.111 -38,88

TORTUM HES 844.000 € 21.05.2014 25.02.2016 2.475.654 1.656.467 819.187 33,09

YEDİGÖLLER HES 5.518.906 TL 10.06 / 20.10 / 
10.12.15

30.12.2015 5.487.627 5.104.985 382.642 6,97

TOBB TEST MERKEZİ 2.152.542 TL 25.07.2013 28.03.2016 2.277.892 7.216.612 -4.938.720 -216,81

SOMA TES 678.000 EUR 30.06.2013 8.07.2015 1.903.756 1.256.184 647.572 34,02

35.661.328 48.585.096 -12.923.768 -36,24Toplam

Sözleşme Tarihi İş Bitim 
Tarihi

Kar/Zarar 
Oranı %

Satış (TL) Maliyet (TL)İşin Adı Sözleşme Bedeli
Kar/Zarar 

(TL)
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ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan 
enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ 
tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları, “ şeklinde yer alan istisna 
kapsamında işler almıştır. 

Söz konusu işler personel çalıştırma ağırlıklı olup aşağıda belirtilmiştir. 
- Sözleşmesi devam edenler; 

“Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 
Mekanik Bakım, Ölçü-Kontrol Bakım, Elektrik Bakım İşlerinin 24 (Yirmidört) Ay 
Süreyle 325 Kişi ile Yapılması” işi, 

“Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü kömür alma tesisleri kül 
cüruf atma tesisleri, kazan ve türbin binalarının santral sahasındaki yolların ve 
sahaların temizliği hizmetlerinin 140 kişi ile 12 ay süreli yapılması” işi, 

“Kılavuzlu HES’in, Güvenlik Hariç Enerji Üretimi Gerçekleştirmek Üzere 
İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin 30 Kişiyle 2 (iki) yıl süreli 
olarak yapılması” işi, 

“Birecik HES’in güvenlik hariç enerji üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, 
periyodik bakım-onarım ve revizyon işlerinin 44 kişiyle 3 (üç) yıl süreli olarak 
yapılması” işi, 

“Afşin-Elbistan B Termik Santrali C Kömür Konveyörlerinin İşletme 
Koşullarında ve Performans Kriterlerine Uygun Olarak İşletilmesi, Bakım 
Onarımlarının, Temizliğinin, Gözetlenmesinin ve Çalışır Vaziyette Tesliminin 1 Yıl 
Süreli 62(altmışiki) kişi ile yapılması” işi, 

“Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 195 kişi ile 2(iki) yıl 
süreli santral sahası temizlik” işi,  

“Çamlıca-1 HES’ in güvenlik hariç enerji üretimini gerçekleştirmek üzere 
işletme, periyodik bakım, onarım ve revizyon işlerinin 30 kişiyle 2(iki) yıl süreli 
yapılması” işi. 

- Sözleşmesi sona erenler; 
“Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde, Kömür alma 

tesislerinin, Kül ve Cüruf atma tesislerinin, Kazan ve Türbin Sisteminin, FGD 
sisteminin (Baca gazı arıtma sistemi, kireç taşı hazırlama sistemi, Pug Miller vs.), 
Yardımcı Tesis Binaları ile saha ve yolların temizliğinin 100 (yüz) kişi ile 6 gün süreli 
yapılması ”  işi, 

“Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 
Mekanik Bakım, Ölçü-Kontrol Bakım, Elektrik Bakım İşlerinin 24 (Yirmidört) Ay 
Süreyle 325 Kişi ile Yapılması” işi. 

İlgili sözleşme içerikleri incelendiğinde, bazı işlerin, TEMSAN’nın esas 
sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanlarıyla örtüşmediği, dolayısıyla KİK’in 3(o) 
istisna maddesi kapsamında yer alan “faaliyetleri ile ilgili” işler olma şartlarını 
taşımadığı değerlendirilmektedir. 
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 Bu nedenle söz konusu işlerin sözleşme süreleri sonunda tekrar 
değerlendirilmesi ve benzer yeni işler alınmaması veya esas sözleşmenin bu tür iş 
alımlarına uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir.  

 Diğer taraftan Generatör tasarım ve imalâtı konusunda Indar (İspanya) firması 
adına Türkiye ticari temsilcisi BLG Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti ile 10.10.2013 
tarihinde 3 yıl süreli işbirliği sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme 10.10.2016 
itibariyle sona ermiştir. Bu sözleşme kapsamında 07.05.2014 tarihinde Karakaya 
HES’in generatörlerinin imalat ve montaj işleri sözleşmeye bağlanmış ve bu 
sözleşmenin ekindeki iş kapsamları belirlenmiştir.  

Sözleşme kapsamındaki işlerin 473.000 Avro’luk kısmının İNDAR firmasına 
ait olduğu belirtilmesine karşın, TEMSAN’ın yapacağı iş kalemlerinin tutarları 
belirlenmemiştir. Bu nedenle Generatörün TEMSAN’a maliyetinin işin bitiminde 
ortaya çıkacağı baştan kabullenilmiştir. Bu durum, teklifte esas teşkil edecek girdilerin 
sağlıklı hesap edilemeyeceği anlamına gelmektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak Karakaya HES ve Ataköy HES örneklerine 2014 
raporunda verilmiştir. 

İNDAR firmasının yapacağı iş kalemleri kapsamındaki generatör teçhizatı için 
sözleşmede belirlenen tutar 473.000 Avro olmasına rağmen TEMSAN kapsamındaki 
iş kalemleri sözleşmede fiyatlandırılmadığından, sadece malzeme alımları için yapılan 
harcamalar toplam 211.872 Avro + 934.715 TL (toplam 987.000 Avro), Ankara, 
Diyarbakır fabrikalarında yapılan imalat ve montaj işçilikler için 3.825.280 
TL(süpervizörlük hizmetleri, Nakliye ve Sigorta Maliyetleri vb. hariç) olmuş olup, 
sözleşme kapsamında işverenden 900.000 Avro alınacaktır.  

İNDAR Firmasının yapacağı iş kapsamındaki generatör teçhizatı için 
sözleşmede belirlenen tutar 366.975 Avro olmasına rağmen TEMSAN kapsamındaki 
iş kalemlerinin sözleşmede fiyatlandırılmadığından sadece malzeme alımları için 
yapılan harcamalar toplam 121.747 Avro + 617.524 TL (toplam 672.544 Avro) 
Ankara, Diyarbakır fabrikalarında yapılan imalat ve montaj işçilikler için 2.548.863 
TL (süpervizörlük hizmetleri, Nakliye ve Sigorta Maliyetleri vb. hariç) olmuş olup, 
sözleşme kapsamında işverenden 366.975 Avro alınacaktır.  

Oysa TEMSAN Genel Müdürlüğü INDAR ile işbirliği sözleşmesi imzalamadan 
önce yaptırdığı generatörlerin anahtar teslimi fiyatları 300.000 Avro ile 540.000 Avro 
arasında olmuştur. 

İNDAR ile işbirliği yapılmadan önce gerçekleştirilen projelerin Generatör 
fiyatları açık ihale ile anahtar teslimi olarak oluşturulmuştur. İhale ile fiyatları 
oluşturulan genaratörlerin birim kVA fiyatı 74,68 Avro, İNDAR işbirliği ile yapılan 
generatörlerin birim maliyeti 91 Avro olarak gerçekleştirilmiştir. İNDAR ile işbirliği 
sözleşmesi kapsamında generatör yaptırılmasının TEMSAN’a teknik anlamda bir 
faydası (teknoloji transferi gibi) olmadığı gibi, daha fazla para ödeyerek Kurum 
zararının oluşmasına sebep olduğu görüldüğünden, konu ile ilgili olarak 2014 yılı 
denetim raporunda; 

“Rekabeti engelleyecek şekilde yapılan işbirliği sözleşmesi kapsamında diğer 
firmalara yaptırılanlara göre İNDAR Firmasına daha yüksek fiyatla generatör 
yaptırılmasının Maliye Bakanlığınca incelenmesi” önerilmiştir. Söz konusu inceleme 
tamamlanmadığından aynı öneriye2015 yılı Sayıştay raporunda da yer verilmiştir. 
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Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca inceleme başlatılmış olmakla 
birlikte Haziran 2017 ayı itibariyle henüz sonuçlandırılamamıştır.  

2014 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan, rekabeti engelleyecek şekilde 
yapılan işbirliği sözleşmesi kapsamında diğer firmalara yaptırılanlara göre İNDAR 
firmasına daha yüksek fiyatla generatör yaptırılması konusundaki Maliye Bakanlığı 
incelemesinin takip edilmesi önerilir. 

2- Üretim maliyetleri: 
TEMSAN’ın 2016 yılı üretim giderleri önceki dönem ve program değerleri ile 

birlikte 15 nolu tabloda gösterilmiştir. 
Tablo: 15- Üretim giderleri  

Üretim giderleri 

2015 2016 

Gerçekleşen Revize 
program 

Gerçekleşen Ger. Oranı 
(%) Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler         
  - İlk madde ve malzeme 7.176 19   819 4,0  
  - İşçilik 704 2   166 0,8  
  - Genel üretim giderleri 6.646 17   1.987 9,7  

Toplam (1) 14.526 38 5.751 26,8 2.972 14,5 (51,7) 
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler 19.753 52 9.629 44,9 7.188 35,3 (74,6) 

Toplam (1+2) 34.279 90 15.380 71,7 10.160 49,8 (66,1) 
3- Yarı mamul değişmeleri 3.743 10 6.074 28,3 10.223 50,2 68,3 
4- Maliyet gider toplamı  ( 1+2+3) 38.022 100 21.454 100 20.383 100 (95,0) 
          

TEMSAN’ın 2016 yılı üretim maliyetleri toplamı önceki döneme göre %57 
oranında 17.639 bin TL azalış ile 20.383 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Üretim maliyetlerinin; 3 milyon TL’si üretimle doğrudan ilgili giderlerden, 17,4 
milyon TL’si dolaylı gider unsurlarından oluşmuştur.  

F- Pazarlama: 
TEMSAN, gerek türbin ve generatör imalatı ve gerekse şalt teçhizatı yapımını, 

alınan siparişlere göre gerçekleştirdiğinden alınan siparişlerin iş sahiplerine teslimi 
dışında ayrıca bir pazarlama faaliyeti bulunmamaktadır. 

1- Satışlar: 
TEMSAN’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği satışların ayrıntısı, program ve geçen 

yıl verileri ile birlikte 16 nolu tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo:16-Satışlar 

Satışlar 

2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

  
İlk  

Son durum   
    durum 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Esas ürünler:         
a)Yurt içi         
 -Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 8.852 2.015 1.984 3.525 
 -KİT'lere 3.912 8.796 39.946 14.839 
 -Diğer satışlar 18.737 4.255 15813 15.546 
 b)Yurt dışı 27    

Toplam 31.528 15.066 57.743 33.910 

2016 yılında, ilk bütçe ile 15,1 milyon TL, revize bütçe ile 57,7 milyon TL 
tutarında öngörülen satışlar, ilk bütçeye göre %125 oranında artış, revize bütçeye göre 
%41,3 oranında azalışla 33,9 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Elde edilen net satış 
hasılatı, önceki döneme göre %7,6 oranında artarak, 2009 yılından bu yana Şirket 
satışları ilk defa önceki yıla göre artış göstermiştir. 2016 yılında 33,9 milyon TL’lik 
satış hasılatına karşılık, satış maliyet önceki yıla göre %11,8 oranında azalarak 37,6 
milyon TL olarak gerçekleşmesi sonucu; önceki yıl 11 milyon TL olan brüt satış zararı 
2016 yılında %67,2 oranında azalarak 3,6 milyon TL’ye düşmüştür. 

2016 yılı net satışlar tutarı 33,9 milyon TL’nin;%10,3’ü merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri (DSİ),%43,8’i KİT’lere  (EÜAŞ) ve%45,9’u da gerçek 
ve tüzel kişilere yapılan satışlardan elde edilmiştir. Söz konusu net satış hasılatının, 
%70,8’i Ankara, %25’i Diyarbakır fabrikasının satışlarından,%6,2’si de Genel 
Müdürlük satışından meydana gelmiştir.  

KİT’lere satışın 11,1 milyon TL’si 6719 sayılı Kanunun getirdiği hakla 
EÜAŞ’tan alınan hizmet bedeli gelirlerine aittir. 

2- Mamul, yarı mamul ve ticari mallar stokları: 
Teşekkülün önceki dönemden devreden ve bu dönem giriş çıkışları ile gelecek 

döneme devreden mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları aşağıdaki 17 nolu tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo :17-Mamul,yarı mamul ve ticari mallar stokları 

Stoklar 
2015' den 

devir 

2016 
2017'ye 

devir 
Giren  Çıkan 

Üretim M. Ambarı Alım Sair Toplam M. Ambarı Satış  Sair Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Yarı mamuller 13.648 2.972   5 2.977  6.397 5 6.402 10.223 

Mamuller 3.025 6.398    6.398  5.249 1.259 6.508 2.915 

Ticari mallar    63  63  63  63  

Toplam 16.673 9.370  63 5 9.438  11.709 1.264 12.973 13.138 

Tablodan görüleceği üzere 2015 yılından devreden 16,7 milyon TL tutarındaki 
mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarına 2016 yılında, 9,4 milyon TL tutarında 
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giriş, 13,0 milyon TL tutarında da çıkış sonucu 2017 yılına 13,1 milyon TL stok 
devretmiştir. 

G- Sigorta işleri:   
Teşekkülün varlıkları, kuruluşun sigorta yönetmeliği uyarınca, muhtelif risklere 

karşı, kısmen dahili sigorta fonu oluşturmak, kısmen de harici sigorta şirketlerine 
sigorta ettirilmek suretiyle teminat altına alınmıştır. 

Harici sigortalarını muhtelif sigorta şirketlerine yaptırmış olan Şirket’in 2016 
yılında ayırdığı dahili sigorta primleri ile sigorta şirketlerine ödediği primler ve 
birikmiş dahili sigorta fonu tutarı aşağıdaki 18 nolu tabloda gösterilmiştir.  
Tablo:18-Sigorta türleri

Ayrılan Mahsup
Sigorta fon veya veya tahsil Birikmiş
kıymeti ödenen edilen hasar Fark iç sigorta

prim tutarı tutarı fonu
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

A-Önceki yıldan devreden iç sigorta fonu 3.947
B-Yıl içinde yaptırılan
    1 – İç sigorta 97.522 392
    2 – Dış sigorta. 114.009 107
          Toplam (B) 211.531 499
C-Gelecek yıla devreden iç sigorta fonu 4.339

Sigorta türü

 
2016 yılında toplam 499 bin TL sigorta gideri yapılmıştır. Bu tutarın 107 bin 

TL’si nakliye, montaj-inşaat, kasko ve trafik sigortası kapsamında harici sigorta 
şirketlerine ödenmiş, 392 bin TL’si ise mali mesuliyet, yangın ve makine kırılması 
riskleri için ayrılan dahili sigorta karşılıkları sonucu oluşmuştur. 

Önceki yıldan devreden 3,9 milyon TL ile birlikte 2017 yılına toplam 4,3 
milyon TL dahili sigorta fonu devretmiştir. 

H- İşletme sonuçları: 
1- Satışların kârlılığı: 
Şirket’in 2016 yılında elde ettiği satış sonuçları, program ve geçen yıl değerleri 

ile birlikte aşağıdaki 19 nolu tabloda gösterilmiştir. 
Tablo :19-Satış sonuçları 

            Satış sonuçları Brüt satışlar Satış 
indirimleri Net satışlar Satışların 

maliyeti 
Faaliyet 
giderleri 

Satış 
maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet kârı 
veya zararı 

Satış                 
maliyeti
ne göre 
kâr veya 

zarar 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1- Esas ürün                 

    Ürünler satışı 33.910  33.910 37.525 18.367 55.892 (21.982) (39) 

Toplam 33.910  33.910 37.525 18.367 55.892 (21.982) (39) 
Satış programı 57.743  57.743 22.983 22.098 45.081 12.662 28 
Programa göre fark (23.833)  (23.833) 14.542 (3.731)       10.811 34.644  

Önceki dönem satış sonuçları 31.528  31.528 42.544 18.597 61.141 (29.613) (48) 

2016 yılında 33,9 milyon TL tutarında net satış hasılatı elde eden Teşekkül, 
üretim maliyetinin 37,5 milyon TL, genel yönetim giderlerinin de 18,4 milyon TL 
olması sonucu, satış maliyetleri toplamı 55,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 
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giriş, 13,0 milyon TL tutarında da çıkış sonucu 2017 yılına 13,1 milyon TL stok 
devretmiştir. 

G- Sigorta işleri:   
Teşekkülün varlıkları, kuruluşun sigorta yönetmeliği uyarınca, muhtelif risklere 

karşı, kısmen dahili sigorta fonu oluşturmak, kısmen de harici sigorta şirketlerine 
sigorta ettirilmek suretiyle teminat altına alınmıştır. 

Harici sigortalarını muhtelif sigorta şirketlerine yaptırmış olan Şirket’in 2016 
yılında ayırdığı dahili sigorta primleri ile sigorta şirketlerine ödediği primler ve 
birikmiş dahili sigorta fonu tutarı aşağıdaki 18 nolu tabloda gösterilmiştir.  
Tablo:18-Sigorta türleri

Ayrılan Mahsup
Sigorta fon veya veya tahsil Birikmiş
kıymeti ödenen edilen hasar Fark iç sigorta

prim tutarı tutarı fonu
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

A-Önceki yıldan devreden iç sigorta fonu 3.947
B-Yıl içinde yaptırılan
    1 – İç sigorta 97.522 392
    2 – Dış sigorta. 114.009 107
          Toplam (B) 211.531 499
C-Gelecek yıla devreden iç sigorta fonu 4.339

Sigorta türü

 
2016 yılında toplam 499 bin TL sigorta gideri yapılmıştır. Bu tutarın 107 bin 

TL’si nakliye, montaj-inşaat, kasko ve trafik sigortası kapsamında harici sigorta 
şirketlerine ödenmiş, 392 bin TL’si ise mali mesuliyet, yangın ve makine kırılması 
riskleri için ayrılan dahili sigorta karşılıkları sonucu oluşmuştur. 

Önceki yıldan devreden 3,9 milyon TL ile birlikte 2017 yılına toplam 4,3 
milyon TL dahili sigorta fonu devretmiştir. 

H- İşletme sonuçları: 
1- Satışların kârlılığı: 
Şirket’in 2016 yılında elde ettiği satış sonuçları, program ve geçen yıl değerleri 

ile birlikte aşağıdaki 19 nolu tabloda gösterilmiştir. 
Tablo :19-Satış sonuçları 

            Satış sonuçları Brüt satışlar Satış 
indirimleri Net satışlar Satışların 

maliyeti 
Faaliyet 
giderleri 

Satış 
maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet kârı 
veya zararı 

Satış                 
maliyeti
ne göre 
kâr veya 

zarar 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1- Esas ürün                 

    Ürünler satışı 33.910  33.910 37.525 18.367 55.892 (21.982) (39) 

Toplam 33.910  33.910 37.525 18.367 55.892 (21.982) (39) 
Satış programı 57.743  57.743 22.983 22.098 45.081 12.662 28 
Programa göre fark (23.833)  (23.833) 14.542 (3.731)       10.811 34.644  

Önceki dönem satış sonuçları 31.528  31.528 42.544 18.597 61.141 (29.613) (48) 

2016 yılında 33,9 milyon TL tutarında net satış hasılatı elde eden Teşekkül, 
üretim maliyetinin 37,5 milyon TL, genel yönetim giderlerinin de 18,4 milyon TL 
olması sonucu, satış maliyetleri toplamı 55,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 

 

  
 

faaliyet dönemini satış maliyeti üzerinden  %39 oranında, 22,0 milyon TL zararla 
kapatmıştır. 

TEMSAN’ın 2016 yılı faaliyet dönemi sonuçlarına göre hesaplanan göstergeler 
aşağıdaki 20 nolu tabloda gösterilmiştir. 
Tablo :20-Satış sonucu göstergeleri 

Göstergeler 
 2015                    

Gerçekleşen 
(%) 

2016 
 Program       

(%) 
Gerçekleşen 

(%) 
 1- Maliyet giderleri göstergesi:     

 Satışların Maliyeti X 100  134,9 39,8 111,6 Net satışlar  
      

2- Faaliyet giderleri göstergesi:     

 Faaliyet giderleri X 100  59 38,3 54,2 Net satışlar  
      

3- Satış göstergesi:     

 Satış maliyetleri toplamı X100  193,9 78,1 164,8 Net satışlar  
 

4- Faaliyet sonucu göstergesi: 
    

 Faaliyet kârı veya zararı X 100  (93,9) 21,9 (64,8) Net satışlar  

2016 yılında TEMSAN’ın elde ettiği her 100 liralık satış hasılatına karşılık; 
111,6 liralık üretim maliyeti, 54,2 liralık faaliyet gideri yapılmış, maliyet ve faaliyet 
giderleri toplamı 164,8 lira olmuş dolayısıyla her 100 liralık satıştan 64,8 lira zarar 
edilmiştir.  

 TEMSAN’ın asli görevi anahtar teslim Hidro Elektrik Santralı tesis etmek ve 
elektrik hattı teçhizatı üretmektir. Ancak son yıllarda çıkan Kamu İhale Kanunu’nun 
uygulaması ve İktisadi Devlet Teşekkülü olması sonucu protokolle büyük ve karlı iş 
alınamaması nedeniyle kârlılık oranları düşmüş ve zararlılık başlamıştır.  TEMSAN’ın 
2010 yılında bilanço zararı 48,4 milyon TL’ye, 2011 yılında 74,6 milyon TL’ye, 2012 
yılında 111,5 milyon TL’ye, 2013 yılında 160,6 milyon TL’ye 2014 yılında da 145,7 
milyon TL’ye ve 2015 yılında 168,8 milyon TL’ye 2016 yılında 211,5 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

TEMSAN’ın kârlılığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bünye içi ve bünye 
dışı faktörler aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 

a) Bünye içi faktörler: 
-Maliyetler: 
TEMSAN’ın Ankara’da bulunan kesici ve ayırıcı fabrikası ile Ankara ve 

Diyarbakır’da Kurulu türbin ve generatör fabrikası, iç ve dış piyasadaki üreticilerle 
rekabet halindedir. Bu fabrikada üretilen kesici, ayırıcı ve pano gibi teçhizatın en 
önemli alıcısı TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ, türbin ve genaratör imalatlarını kapsayan 
HES yapımı için önemli alıcılar DSİ, EÜAŞ, Belediyeler ve diğer özel kuruluşlardır. 

     Ancak söz konusu fabrikalar, piyasadan, serbest rekabet şartlarında, kurulu 
kapasitesine uygun oranda pay alamamakta ve oldukça düşük kapasitede çalışmakta, 
bu durumda maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. 
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 b) Bünye dışı faktörler: 
 -İşletmenin piyasa payı: 
TEMSAN’ın Diyarbakır’da bulunan “Türbin ve Jeneratör Fabrikası”, yurt 

içinde konusuyla ilgili tek üretici durumundadır. Teşekkül, yabancı firmalarla ikili 
anlaşmalar tesis etmek sureti ile DSİ, EÜAŞ, belediyeler ve özel sektörden alabildiği 
ihaleler çerçevesinde yapımını üstlendiği hidroelektrik santrallerin, su türbini, 
jeneratör, kelebek vanalar, cebri borular ve benzeri elektromekanik donanımlarının 
imalini Diyarbakır fabrikasında gerçekleştirmektedir. Diğer bir deyişle bu fabrikada 
gerçekleştirilen üretimin en önemli alıcısı DSİ’dir. TEMSAN, kazanabildiği ihaleler 
çerçevesinde yüklenici firma olarak DSİ’ye, anahtar teslimi, komple hidroelektrik 
santraller tesis edip, işletmeye alarak teslim edebilmektedir. 

Ancak TEMSAN, tüm desteklere rağmen rekabet edebilecek bir yapıya 
kavuşamaması nedeniyle başlıca alıcısı konumunda bulunan DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ ve 
TEDAŞ gibi kuruluşlardan yeterli miktarda sipariş temin edememekte olup, uzunca bir 
süredir üretim tesisleri oldukça düşük bir kapasite ile çalışmaktadır. 

 Üretim tesislerinin yeni teknoloji transferiyle üretim kalitesini geliştirip, 
ürünlerini talebe göre çeşitlendirmesi ve rekabet edebilir bir üretim maliyet yapısına 
kavuşabilmesi, büyük miktarlı yatırım gerektirmesi yanında, TEMSAN’ın mevcut 
idari ve teknik yapısı ile de mümkün görülmemektedir. Dolayısı ile TEMSAN’ın 
geleceğinin değerlendirilerek konular hakkında yoğunlaştığı kısa sürede bir karar 
verilmesi hususu, önem arz etmektedir. 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih 
ve 2015/55 Karar Nolu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde; 
“Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait 
%100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar 
verilmiştir. 

17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “o) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük 
onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,” 

 Söz konusu maddenin önceki hali; “Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve 
dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu faaliyetlerinin 
yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları enerji 
ve yakıt alımları” ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa tabi olmadıkları belirtilmişken; yeni düzenleme ile kapsamı enerji ve 
yakıtla birlikte, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri ile TETAŞ 
tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları da Kanun kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 
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 b) Bünye dışı faktörler: 
 -İşletmenin piyasa payı: 
TEMSAN’ın Diyarbakır’da bulunan “Türbin ve Jeneratör Fabrikası”, yurt 

içinde konusuyla ilgili tek üretici durumundadır. Teşekkül, yabancı firmalarla ikili 
anlaşmalar tesis etmek sureti ile DSİ, EÜAŞ, belediyeler ve özel sektörden alabildiği 
ihaleler çerçevesinde yapımını üstlendiği hidroelektrik santrallerin, su türbini, 
jeneratör, kelebek vanalar, cebri borular ve benzeri elektromekanik donanımlarının 
imalini Diyarbakır fabrikasında gerçekleştirmektedir. Diğer bir deyişle bu fabrikada 
gerçekleştirilen üretimin en önemli alıcısı DSİ’dir. TEMSAN, kazanabildiği ihaleler 
çerçevesinde yüklenici firma olarak DSİ’ye, anahtar teslimi, komple hidroelektrik 
santraller tesis edip, işletmeye alarak teslim edebilmektedir. 

Ancak TEMSAN, tüm desteklere rağmen rekabet edebilecek bir yapıya 
kavuşamaması nedeniyle başlıca alıcısı konumunda bulunan DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ ve 
TEDAŞ gibi kuruluşlardan yeterli miktarda sipariş temin edememekte olup, uzunca bir 
süredir üretim tesisleri oldukça düşük bir kapasite ile çalışmaktadır. 

 Üretim tesislerinin yeni teknoloji transferiyle üretim kalitesini geliştirip, 
ürünlerini talebe göre çeşitlendirmesi ve rekabet edebilir bir üretim maliyet yapısına 
kavuşabilmesi, büyük miktarlı yatırım gerektirmesi yanında, TEMSAN’ın mevcut 
idari ve teknik yapısı ile de mümkün görülmemektedir. Dolayısı ile TEMSAN’ın 
geleceğinin değerlendirilerek konular hakkında yoğunlaştığı kısa sürede bir karar 
verilmesi hususu, önem arz etmektedir. 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.06.2015 tarih 
ve 2015/55 Karar Nolu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesinde; 
“Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü’nün Hazineye ait 
%100 oranındaki hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” karar 
verilmiştir. 

17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 “o) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili kurum 
veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük 
onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,” 

 Söz konusu maddenin önceki hali; “Elektrik üretimi, iletimi, ticareti ve 
dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu faaliyetlerinin 
yürütülmesine yönelik olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları enerji 
ve yakıt alımları” ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa tabi olmadıkları belirtilmişken; yeni düzenleme ile kapsamı enerji ve 
yakıtla birlikte, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri ile TETAŞ 
tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları da Kanun kapsamı dışında 
bırakılmıştır. 

 

  
 

6719 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeden sonra 23.06.2016 tarihinde 
“Elektrik Üretim Tesislerinin Mal, Hizmet, Danışmanlık Alımları ve Büyük Onarım 
İşleri Konusunda Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. ile Elektrik Üretim A.Ş. 
Arasında Akdedilmiş İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. 

Anlaşmanın “AÇIKLAMA” başlıklı 2 nci maddesinde 6719 Sayılı Kanunun 11 
inci maddesine atıfta bulunularak; 

 “Bu madde çerçevesinde TEMSAN ile EÜAŞ arasında elektrik üretim 
tesislerinin mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri konusunda 
sözleşmeler yapılabilecektir. 

TEMSAN ile EÜAŞ arasında bu anlaşma kapsamındaki işlere ait münhasır 
sözleşmeler imzalanıncaya kadar işbu anlaşma taraflara herhangi bir hukuksal 
yükümlülük getirmeyecektir. 

TEMSAN’ın özelleştirilmesi halinde işbu anlaşma kendiliğinden sona erer.” 
Maddeden de anlaşılacağı gibi; Kanunun bu maddesine dayanılarak EÜAŞ 

tarafından TEMSAN’a verilecek her iş için ayrı sözleşme imzalanması gerekmektedir. 
Bu madde kapsamında TEMSAN ile EÜAŞ Genel Müdürlüğü arasında 

imzalanan hizmet alım sözleşmeleri ile başta Afşin-Elbistan Termik Santrallarında 
olmak üzere inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle 924 işçi ile santrallarda hizmet 
verilmektedir. 

Yine Kanunun getirdiği yeniliklerle EÜAŞ’ın birçok santralında rehebilitasyon 
işleri yapılmaktadır. Bu nedenle TEMSAN 2016 yılında önceki yıllardan kalan diğer 
işlerin dışında yeni bir iş almamış, sadece EÜAŞ’tan iş almıştır. 

- Fiyatlar: 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 35’inci maddesi hükmü çerçevesinde, TEMSAN ürettiği mal ve 
hizmetlerin fiyatını saptamakta serbest bulunmaktadır. 

Ağırlıklı olarak siparişe göre üretim yapan ve afişe bir mamul satış fiyatı 
bulunmayan TEMSAN’ın satış fiyatı, kazanılan ihalelerde oluşan fiyat, diğer bir 
deyişle ihale bedeli şeklinde gerçekleşmektedir.  

Ancak; TEMSAN 2015 yılı içerisinde özelleştirme kapsam ve programına 
alınmış, yaklaşık 2 yıllık bir süre kaldıktan sonra Nisan-2017 ayında özelleştirme 
kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne dönmüştür. 

Özellikle 6719 sayılı Kanunun getirdiği haklar nedeniyle TEMSAN, enerji 
kuruluşlarından ihalesiz iş alabilmektedir. Bu nedenle hizmet bedeli iki kuruluş 
tarafından tespit edilmektedir.  

2- Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayri safi milli hasılaya katkı: 
TEMSAN’ın 2016 yılında gayri safi yurt içi hasılaya katkısı üretici fiyatlarıyla 

10 milyon TL olarak gerçekleşmiş, alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 
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11,2 milyon TL, gayri safi milli hasılaya katkısı negatif yönde 11,7 milyon TL 
olmuştur.  

Geçen yıla göre meydana gelen büyük oranlı düzelmenin nedeni; dönem 
zararındaki azalış ve personel giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 

 Gayri safi milli hasılaya katkı çizelgesi raporun ekine (Ek: 6) alınmıştır. 
b) Dış ödemeler dengesine etki: 
2016 yılı içerisinde kur farkından dolayı 444 bin TL gelir elde edilmiş, 82 bin 

TL ödeme yapılmıştır. 
c) Hazine ile ilişkiler:  
TEMSAN, 2016 yılında 2.274 bin TL’si yükümlü, 4.525 bin TL’si sorumlu 

sıfatı ile toplam 6.799 bin TL tutarında vergi tahakkuku gerçekleştirmiştir.  Önceki 
yıldan devreden 498 bin TL ile birlikte ödenmesi gereken 7.297 bin TL’lik vergi 
tutarının yıl içerisinde 6.765 bin TL’si ödenmiş ve kalan 532 bin TL’lik kısmı ise 
müteakip yıla devretmiştir. Vergilerin ayrıntısını gösteren çizelge raporun ekine (Ek:9) 
alınmıştır. 

TEMSAN yıllar boyunca yıl içerisinde yaptığı masrafları bankalardan sağladığı 
kredilerle finanse etmiş, her yıl sermaye artışı ile gelen nakitle bankalara olan kredi 
borcunu kapatmıştır. 

TEMSAN 2015 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla, iki ayrı 
ana statü değişikliği ile önce 35 milyon TL, sonra da 30 milyon TL olmak üzere 65 
milyon TL daha artırılarak 275 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 2016 yılı içerisinde ve 
inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle 2017 yılında sermaye artışı olmamıştır. 

Bu dönemde finansman ihtiyacını büyük oranda 6719 sayılı Kanunun getirdiği 
imkanlar oranında EÜAŞ’tan ihalesiz olarak aldığı işlerden sağlanan kaynaklarla 
karşılanmıştır.  

EÜAŞ’tan alınan işler nedeniyle yeterli kaynak akışının sağlanması sonucunda 
banka kredilerinin kapatılması, özelleştirme kapsamında olması nedeniyle 87 
personelin iş akitlerinin fesh edilmesi nedenleriyle giderlerin azalması sonucu 
TEMSAN’ın 2016 yılı zararı önceki yıla göre 6,5 milyon TL azalmıştır.  

I- Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
TEMSAN’ın bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır. 
Ancak; 2016 yılı içerisinde TEMSAN’ın NİCE Mühendislik firması ile kurduğu 

şirketle ilgili gelişmelere Raporun “II.İDARİ BÜNYE B-Teşkilat” bölümünde ayrıntılı 
olarak yer verilmiştir. 

J- Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
1-Yatırımlar: 
2016 Yılı Programı ile 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesi ile ilgili hususlar, Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 sayılı 
kararı ile kabul edilmiş ve 17.10 2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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11,2 milyon TL, gayri safi milli hasılaya katkısı negatif yönde 11,7 milyon TL 
olmuştur.  

Geçen yıla göre meydana gelen büyük oranlı düzelmenin nedeni; dönem 
zararındaki azalış ve personel giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 

 Gayri safi milli hasılaya katkı çizelgesi raporun ekine (Ek: 6) alınmıştır. 
b) Dış ödemeler dengesine etki: 
2016 yılı içerisinde kur farkından dolayı 444 bin TL gelir elde edilmiş, 82 bin 

TL ödeme yapılmıştır. 
c) Hazine ile ilişkiler:  
TEMSAN, 2016 yılında 2.274 bin TL’si yükümlü, 4.525 bin TL’si sorumlu 

sıfatı ile toplam 6.799 bin TL tutarında vergi tahakkuku gerçekleştirmiştir.  Önceki 
yıldan devreden 498 bin TL ile birlikte ödenmesi gereken 7.297 bin TL’lik vergi 
tutarının yıl içerisinde 6.765 bin TL’si ödenmiş ve kalan 532 bin TL’lik kısmı ise 
müteakip yıla devretmiştir. Vergilerin ayrıntısını gösteren çizelge raporun ekine (Ek:9) 
alınmıştır. 

TEMSAN yıllar boyunca yıl içerisinde yaptığı masrafları bankalardan sağladığı 
kredilerle finanse etmiş, her yıl sermaye artışı ile gelen nakitle bankalara olan kredi 
borcunu kapatmıştır. 

TEMSAN 2015 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla, iki ayrı 
ana statü değişikliği ile önce 35 milyon TL, sonra da 30 milyon TL olmak üzere 65 
milyon TL daha artırılarak 275 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 2016 yılı içerisinde ve 
inceleme tarihi (Haziran-2017) itibariyle 2017 yılında sermaye artışı olmamıştır. 

Bu dönemde finansman ihtiyacını büyük oranda 6719 sayılı Kanunun getirdiği 
imkanlar oranında EÜAŞ’tan ihalesiz olarak aldığı işlerden sağlanan kaynaklarla 
karşılanmıştır.  

EÜAŞ’tan alınan işler nedeniyle yeterli kaynak akışının sağlanması sonucunda 
banka kredilerinin kapatılması, özelleştirme kapsamında olması nedeniyle 87 
personelin iş akitlerinin fesh edilmesi nedenleriyle giderlerin azalması sonucu 
TEMSAN’ın 2016 yılı zararı önceki yıla göre 6,5 milyon TL azalmıştır.  

I- Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
TEMSAN’ın bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır. 
Ancak; 2016 yılı içerisinde TEMSAN’ın NİCE Mühendislik firması ile kurduğu 

şirketle ilgili gelişmelere Raporun “II.İDARİ BÜNYE B-Teşkilat” bölümünde ayrıntılı 
olarak yer verilmiştir. 

J- Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
1-Yatırımlar: 
2016 Yılı Programı ile 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesi ile ilgili hususlar, Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 sayılı 
kararı ile kabul edilmiş ve 17.10 2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

  
 

 TEMSAN’ın 2016 yılı yatırım programı 31.03.2016 tarih ve 29670 mükerrer 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2016 yılında TEMSAN’ın yatırım projelerinin toplam tavan ödeneği 3 milyon 
TL olarak yer almıştır. 

TEMSAN’ın 2016 yılı yatırım programında yer alan projelere ait tutarlar, 
süreler, program ve revize ödenekleri, yıl içerisinde yapılmış nakdi ve fiziki 
harcamalar 21 nolu tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 2 adet proje için 3 milyon TL’lik 
ödeneğine karşılık, %1 oranında 27 bin TL nakdi harcama ve fiziki gerçekleşme 
olmuştur.  

Yatırım programında yer alan Muhtelif İşler kapsamınsa 2.775 bin TL’lik 
ödeneğe mukabil 21 bin TL’lik mobilya ve mefruşat alımı yapılırken, Bilgisayar 
Sistemi kapsamında 225 bin TL’lik ödeneğe karşılık 6 bin TL’lik bilgisayar donanım 
alımı gerçekleştirilmiştir. 

Fiziki ve nakdi gerçekleşmeler ise mobilya ve mefruşat alımlarında %1, 
bilgisayar donanım alımlarında %3 olmuştur. 

2) Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirleri: 
2016 Yılı Programında Kuruluşu ilgilendiren herhangi bir tedbir 

bulunmamaktadır. 
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V. BİLANÇO 
TEMSAN’ın 31.12.2016 tarihli bilançosu ve gelir tablosu ile faaliyet raporu, 

29.03.2017 tarih, 2017/03-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 
Şirket, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali 

mevzuatı esas alarak “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bu konuda 
yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine uygun şekilde Türk Lirası 
cinsinden tutmakta ve finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre hazırlamaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinde, anonim şirketlerin 
bağımsız denetimi konusu ile yine 398 inci madde kapsamında da denetime tabi olacak 
şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği düzenlenmiştir. 

Bu madde uyarınca denetime tabi olacak şirketleri belirleyen 2012/4213 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 3/(3) üncü maddesinde, 4046 
sayılı Kanuna tabi kuruluşların bu Kararın kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. 

Şirket’in 2016 yılına ilişkin muhasebe işlem ve kayıtları üzerindeki inceleme ve 
denetimler, rapor ekleri (Ek: 10, 11) arasına alınmış bulunan ve bağımsız denetimden 
geçmemiş bilanço ile gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

Raporda yer verilen 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ve karşılaştırmak 
amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil tüm finansal 
tabloların açıklamalarındaki değerler TL bazında ve 50 Kuruş ve üzerindeki değerler 1 
TL’ye iblağ edilerek gösterilmiştir. 

Şirket’in 31.12.2016 tarihli bilançosuna ait inceleme sonuçları hesap grupları 
itibarıyla aşağıdadır.  

- Aktif: 
TEMSAN’ın 2016 yılı bilançosunun aktifini oluşturan hesapların ayrıntısı 

geçen yıl değerleri ile birlikte 22 nolu tabloda gösterilmiştir. 
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 Tablo:22-Aktif hesaplar
Fark

TL % TL % TL

I. Dönen varlıklar:
  A-Hazır değerler 884.862 1,0 455.031 0,7 (429.831)
  B-Menkul kıymetler 1.206.119 1,4 265.415 0,4 (940.704)
  C-Ticari alacaklar 7.086.953 8,3 10.185.619 15,0 3.098.666
  D-Diğer alacaklar 3.161.327 3,7 1.044.830 1,5 (2.116.497)
  E-Stoklar 26.067.938 30,7 19.955.002 29,4 (6.112.937)
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 15.401.832 18,1 5.809.339 8,6 (9.592.493)
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 5.297.377 6,2 6.565.727 9,7 1.268.350
  H-Diğer dönen varlıklar 7.288.888 8,6 5.862.108 8,6 (1.426.780)

Toplam ( I ) 66.395.296 78,2 50.143.072 73,9 (16.252.224)
II. Duran varlıklar:
  A-Ticari alacaklar 5.021.475 5,9 4.844.070 7,1 (177.405)
  B-Diğer alacaklar 5.000 0,0 5.000
  C-Mali duran varlıklar
  D-Maddi duran varlıklar 13.309.831 15,7 12.825.491 18,9 (484.340)
  E-Maddi olmayan duran varlıklar 184.670 0,2 80.795 0,1 (103.875)
  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar
  G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları
  H-Diğer duran varlıklar

Toplam ( II ) 18.515.976 21,8 17.755.356 26,1 (760.620)
Genel toplam ( I + II ) 84.911.272 100 67.898.428 100 (17.012.844)

Nazım hesaplar 191.080.016 236.975.994 45.895.978

Aktif
Önceki dönem Cari dönem

 
2015 yılına göre %20 oranında azalan varlıklar toplamı, 2016 yılı sonu itibarı 

ile 67.898.428 TL’ye düşmüştür. 
 Kuruluşun varlıklarına ilişkin hesapların ayrıntısı aşağıdadır. 
l- Dönen varlıklar: 
Aktif toplamının %73,9’unu oluşturan dönen varlıklar grubu içerisinde en 

büyük pay stoklara aittir. 
A- Hazır değerler: 
Geçen yıla göre %48,6 oranında azalan hazır değerler toplamı, 455.031 TL’ye 

düşmüş olup; bu toplamın 9.268 TL’si kasa mevcuduna, 445.763 TL’si de banka 
tevdiatlarından oluşmaktadır. Banka hesaplarının yılsonu kalıntısı aşağıdaki 23 nolu 
tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo:23-Bankalar
Önceki dönem Cari dönem Fark

TL TL TL
1- Yurt içi bankalar:
    a-Kamu bankaları:
       T.C. Merkez Bankası
       Türk Ekonomi Bankası 1.602 1.602
       T.C. Ziraat Bankası 57.030 48.044 (8.986)
       T.Halk Bankası 705.384 256.883 (448.501)
       Vakıflar Bankası 106.591 132.533 25.942

                               Toplam (a) 869.005 439.062 (429.943)
    b-Özel bankalar:
       Akbank 4.095 3.340 (755)
       Garanti Bankası 3.430 3.361 (69)

                              Toplam (b) 7.525 6.701 (824)
                                 Genel toplam 876.530 445.763 (430.767)

Bankanın unvanı

 
           Bankalardaki tevdiatın tamamı vadesiz mevduat niteliğindedir. 

B- Menkul kıymetler: 
Şirket’in yılsonu itibarı ile 263.415 TL tutarındaki menkul kıymetleri repo (T. 

Halk Bankası’nda) işleminden kaynaklanmaktadır. 
C- Ticari alacaklar: 
Geçen yıla göre %43,7 oranda artan ticari alacakların yılsonu net kalıntısı 

10.185.619 TL olup, ayrıntısına 24 nolu tabloda yer verilmiştir.  
Tablo:24-Ticari alacaklar

Önceki dönem Cari dönem Fark
TL TL TL

Ca ) Alıcılar 6.047.117 9.266.387 3.219.270
Cb ) Verilen depozito ve teminatlar 1.039.836 919.232 (120.604)
Cc ) Şüpheli ticari alacaklar 17.178.336 17.187.005 8.669

Toplam 24.265.289 27.372.624 3.107.335
Cd ) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 17.178.336 17.187.005 8.669

Ticari alacaklar net toplamı 7.086.953 10.185.619 3.098.666

Ticari alacaklar

 
Ticari alacakların %90,9’u alıcılar hesabının kalıntısına ait olduğu 

görülmektedir. 
Ticari alacakların ayrıntısına ilişkin bilgi aşağıdadır. 
Ca) Alıcılar: 
9.266.387 TL bakiye veren hesaba ilişkin ayrıntı aşağıdaki 25 nolu tabloda 

gösterilmiştir. 
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Ticari alacaklar

 
Ticari alacakların %90,9’u alıcılar hesabının kalıntısına ait olduğu 

görülmektedir. 
Ticari alacakların ayrıntısına ilişkin bilgi aşağıdadır. 
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9.266.387 TL bakiye veren hesaba ilişkin ayrıntı aşağıdaki 25 nolu tabloda 
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Tablo:25-Alıcılar
Önceki dönem Cari dönem Fark

TL TL TL
Kamu iktisadi teşebbüslerinden 966.975 3.165.652 2.198.677
Merkezi yön. kapsamındaki kamu idarelerinden 1.871.774 2.081.644 209.870
Gerçek ve tüzel kişilerden 3.178.709 3.983.346 804.637
Yurt dışından 29.659 35.744 6.085

Toplam 6.047.117 9.266.387 3.219.270

Alıcılar

 
- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden alacaklar: 
Hesapta yer alan 2.081.644 TL’nin 1.507.627 TL’si Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nden olan alacağa, 574.017 TL’si ise Ortaköy Kaymakamlığı’ndan olan 
alacağa ilişkindir. 

- Kamu iktisadi teşebbüslerinden alacaklar: 
Toplam 3.165.652 TL olan hesap bakiyesinin tamamı EÜAŞ’a yapılan hizmet 

ve malzeme satışlarına ilişkin alacaklarla ilgidir. 
- Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar: 
Hesapta görülen 3.983.347 TL, Şirket’in mal ve hizmet sattığı gerçek ve tüzel 

kişilerden olan alacaklarının dönem sonu kalıntılarına aittir. 
- Yurt dışından alacaklar: 
35.744 TL olan hesap kalıntısının tamamı, Manyas ve Çine HES ile ilgili yurt 

dışı bir firmadan sözleşme gereği alınan %2 koordinasyon ücretine ilişkindir.  
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919.232 TL tutarındaki bakiyenin; 743.556TL’si EÜAŞ’a bağlı santrallere 

yapılan işler nedeniyle verilen teminat tutarlarına, 175.676 TL’si de muhtelif kamu 
idarelerindeki teminatlara aittir. 

Cc) Şüpheli ticari alacaklar: 
Hesabın bakiyesi 17.187.005 TL olup, yargıya intikal eden alacaklar tutarını 

göstermektedir.  
Söz konusu alacakların büyük bölümü yapılan HES ile ilgili olarak bakım, 

onarım, idari para cezası, nakde çevrilen teminat mektupları gibi işlemlerden 
oluşmaktadır. Yıl içerisinde intikal eden tutar 8.669  TL’dir 

Cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-): 
17.187.005 TL tutarındaki şüpheli alacakların tamamı için karşılık ayrılmıştır. 
D- Diğer alacaklar: 
1.044.830 TL tutarındaki hesap bakiyesinin; 12.701 TL’si personelin elektrik ve 

harcırah avans bakiyelerinden olan personel alacaklarına; 1.032.129 TL’si de, büyük 
bölümü gecikme zamları ve idari para cezalarından oluşan ve yargıya intikal etmiş 
alacak tutarları ile MYS inşaat kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarından oluşan ve 
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TEMSAN Genel Müdürlüğü ile Ankara ve Diyarbakır İşletme Müdürlüklerinin 
muhtelif alacaklarına ilişkindir. 

İçinde SGK ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin zamanında yerine 
getirilmemesi nedeniyle ödenen idari para cezalarının da bulunduğu bu alacaklar grubu 
içerisinde hem mahiyeti ve kaydedileceği hesaplar, hem de zaman aşımı bakımından 
tetkike muhtaç alacak kalemleri bulunmaktadır. 

Bu hesap grubunda yer alan alacak kalemlerinin yeniden değerlendirilmesi ve 
sonuç hesapları ile ilgili olanlarının tespit edilmesi, gerekli olanlarının yargıya intikal 
ettirilmesi ile uzun süredir takibi yapılanlar için de karşılık ayrılması gerektiği 2015 
yılı denetim raporunda belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu işlemlerin yapılmadığı 
ve bu tutarların aynı şekilde bu hesap grubunda yer almaya devam ettiği 
görülmektedir.  

2015 yılı denetim raporunda da ifade edildiği üzere bu hesap grubunda yer alan 
alacak kalemlerinin yeniden değerlendirilmesi ve sonuç hesapları ile ilgili olanlarının 
tespit edilmesi, gerekli olanlarının yargıya intikal ettirilmesi ile uzun süredir takibi 
yapılanlar için de karşılık ayrılması gerekliliğine işaret olunur. 

E- Stoklar: 
Stoklar hesabının bakiye tutarı 19.955.002 TL’nin; 6.528.700  TL’si ilk madde 

ve malzeme, 10.222.630  TL’si yarı mamuller, 2.913.961 TL’si mamuller, 108.791 
TL’si diğer stoklar ve 180.920 TL’si de verilen sipariş avanslarına ait olup; 2015 yılına 
göre cari yılda görülen azalmanın, yarı mamuller ve ilk madde ve malzeme stoklarında 
gerçekleştiği görülmektedir. 

İlk madde ve malzemeler daha çok madeni malzeme ile üretim aksamından; 
diğer stoklar da ödünç ve imalata verilen malzemeden oluşmaktadır. 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Hesapta kayıtlı 5.809.339 TL’nin tamamı Buski D13 HES montaj ve imalat 

giderine aittir.  
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları:   
6.565.727 TL tutarındaki bakiyenin tamamı, yapımı üstlenilen HES’lerle ilgili 

olarak test, montaj vb. gibi gelecek aylarda gerçekleşecek tutarlara aittir. 
Ancak, bunlardan Mercan ve Keban HES ile ilgili olan sırasıyla 111.479 TL ve 

1.818.508 TL tutarlarındaki giderlerin, işin aslına ilişkin olarak hukuki ihtilaf 
doğduğundan, gelecek aylarda gerçekleşecek gider olma mahiyetini yitirdiği ve birkaç 
yıldır bu hesapta tutulduğu görülmektedir. 

Hesabın sadece devam etmekte olan işlere ilişkin giderlerin kaydı için 
kullanılması ve Mercan ve Keban HES ile ilgili giderlerin bu hesaptan çıkarılarak, işin 
aslına ilişkin alacaklarla birlikte takip edilmesi veya tahsil kabiliyeti bulunmuyor ise 
zarar kaydedilmesi gerektiği 2015 yılı denetim raporunda belirtilmiş olmasına rağmen 
söz konusu işlemlerin yapılmadığı ve bu tutarların aynı şekilde bu hesap grubunda yer 
almaya devam ettiği görülmektedir.  

68 Sayıştay   



 

  
 

TEMSAN Genel Müdürlüğü ile Ankara ve Diyarbakır İşletme Müdürlüklerinin 
muhtelif alacaklarına ilişkindir. 

İçinde SGK ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin zamanında yerine 
getirilmemesi nedeniyle ödenen idari para cezalarının da bulunduğu bu alacaklar grubu 
içerisinde hem mahiyeti ve kaydedileceği hesaplar, hem de zaman aşımı bakımından 
tetkike muhtaç alacak kalemleri bulunmaktadır. 

Bu hesap grubunda yer alan alacak kalemlerinin yeniden değerlendirilmesi ve 
sonuç hesapları ile ilgili olanlarının tespit edilmesi, gerekli olanlarının yargıya intikal 
ettirilmesi ile uzun süredir takibi yapılanlar için de karşılık ayrılması gerektiği 2015 
yılı denetim raporunda belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu işlemlerin yapılmadığı 
ve bu tutarların aynı şekilde bu hesap grubunda yer almaya devam ettiği 
görülmektedir.  

2015 yılı denetim raporunda da ifade edildiği üzere bu hesap grubunda yer alan 
alacak kalemlerinin yeniden değerlendirilmesi ve sonuç hesapları ile ilgili olanlarının 
tespit edilmesi, gerekli olanlarının yargıya intikal ettirilmesi ile uzun süredir takibi 
yapılanlar için de karşılık ayrılması gerekliliğine işaret olunur. 

E- Stoklar: 
Stoklar hesabının bakiye tutarı 19.955.002 TL’nin; 6.528.700  TL’si ilk madde 

ve malzeme, 10.222.630  TL’si yarı mamuller, 2.913.961 TL’si mamuller, 108.791 
TL’si diğer stoklar ve 180.920 TL’si de verilen sipariş avanslarına ait olup; 2015 yılına 
göre cari yılda görülen azalmanın, yarı mamuller ve ilk madde ve malzeme stoklarında 
gerçekleştiği görülmektedir. 

İlk madde ve malzemeler daha çok madeni malzeme ile üretim aksamından; 
diğer stoklar da ödünç ve imalata verilen malzemeden oluşmaktadır. 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Hesapta kayıtlı 5.809.339 TL’nin tamamı Buski D13 HES montaj ve imalat 

giderine aittir.  
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları:   
6.565.727 TL tutarındaki bakiyenin tamamı, yapımı üstlenilen HES’lerle ilgili 

olarak test, montaj vb. gibi gelecek aylarda gerçekleşecek tutarlara aittir. 
Ancak, bunlardan Mercan ve Keban HES ile ilgili olan sırasıyla 111.479 TL ve 

1.818.508 TL tutarlarındaki giderlerin, işin aslına ilişkin olarak hukuki ihtilaf 
doğduğundan, gelecek aylarda gerçekleşecek gider olma mahiyetini yitirdiği ve birkaç 
yıldır bu hesapta tutulduğu görülmektedir. 

Hesabın sadece devam etmekte olan işlere ilişkin giderlerin kaydı için 
kullanılması ve Mercan ve Keban HES ile ilgili giderlerin bu hesaptan çıkarılarak, işin 
aslına ilişkin alacaklarla birlikte takip edilmesi veya tahsil kabiliyeti bulunmuyor ise 
zarar kaydedilmesi gerektiği 2015 yılı denetim raporunda belirtilmiş olmasına rağmen 
söz konusu işlemlerin yapılmadığı ve bu tutarların aynı şekilde bu hesap grubunda yer 
almaya devam ettiği görülmektedir.  

 

  
 

2015 yılı denetim raporunda da ifade edildiği üzere hesabın sadece devam 
etmekte olan işlere ilişkin giderlerin kaydı için kullanılması ve Mercan ve Keban HES 
ile ilgili giderlerin bu hesaptan çıkarılarak, işin aslına ilişkin alacaklarla birlikte takip 
edilmesi veya tahsil kabiliyeti bulunmuyor ise zarar kaydedilmesi gerekliliğine işaret 
olunur. 

H- Diğer dönen varlıklar:  
5.862.108 TL bakiye veren hesabın; 5.514.098 TL’si devreden Katma Değer 

Vergisine, 344.173 TL’si de peşin ödenen vergilere (repo ve hakkedişlerden doğan 
stopajlara) ilişkindir. 

II – Duran varlıklar: 
2015 yılına göre %4,1 oranında, 760.620 TL azalan duran varlıklar toplamı 

2016 yılsonu itibarı ile 17.755.356 TL’dir. 
A- Ticari alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 4.844.070 TL’nin tamamı; DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ ve BUSKİ 

ile gerçek ve tüzel kişilere verilen depozito ve teminatlara aittir.  
Bu hesapta geçmiş yıllardan bu yana yer alan ve 293.272 TL’si TEİAŞ, 441.880 

TL’si de EÜAŞ ile ilgili olan 735.152 TL tutarındaki teminat kaydı, TEMSAN’ın 
hakedişlerinden cezai şart olarak kesilen tutarlardan oluşmakta ve bu hakedişlerin ilgili 
olduğu işin kendisine ilişkin hukuki davalar da bulunmaktadır. 

Bu hesapta TEİAŞ ve EÜAŞ ile ilgili olarak izlenen ve teminat niteliği 
taşımayan 735.152 TL tutarındaki meblağın dava konusu alacak asılları birlikte 
izlenmesi ya da tahsil kabiliyeti kalmamış ise zarar kaydedilmesi gerektiği 2015 yılı 
denetim raporunda belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu işlemlerin yapılmadığı ve 
bu tutarların aynı şekilde bu hesap grubunda yer almaya devam ettiği görülmektedir.  

2015 yılı denetim raporunda da ifade edildiği üzere bu hesapta TEİAŞ ve EÜAŞ 
ile ilgili olarak izlenen ve teminat niteliği taşımayan 735.152 TL tutarındaki meblağın 
dava konusu alacak asılları birlikte izlenmesi ya da tahsil kabiliyeti kalmamış ise zarar 
kaydedilmesi gerekliliğine işaret olunur. 

B- Diğer alacaklar: 
5.000 TL TEMSAN Enerji ve Otomasyon Sistemleri A.Ş.’e sermaye iştiraki 

olarak ödenen tutar olup; şirketin kuruluşu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Raporun 
“II.İDARİ BÜNYE B-Teşkilat” bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir.  

C- Mali duran varlıklar:   
Hesap grubu yıl içinde hareket görmemiştir. 
D- Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıkların ayrıntısı ve yıl içindeki hareketleri 26 nolu tabloda 

gösterilmiştir. 
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2017'ye
Giren Çıkan devir
TL TL TL

Arazi ve arsalar 1.420.114 1.420.114
Yer altı ve yerüstü düzenleri 871.823 6 871.817
Binalar 14.822.891 14.822.891
Tesis, makine ve cihazlar 19.253.245 46.267 1.002.616 18.296.895
Taşıtlar 297.731 297.731
Demirbaşlar 1.358.049 20.070 92.661 1.285.458

Toplam(brüt) 38.023.853 66.336 1.095.283 36.994.906
Birikmiş amortismanlar (-) 26.185.350 1.040.172 1.584.777 25.640.745

Toplam(net) 11.838.503 11.354.162
Yapılmakta olan yatırımlar 1.471.328 26.809 26.809 1.471.328
Yatırım avansları

Yatırımlar toplamı 1.471.328 26.809 26.809 1.471.328
Genel toplam 13.309.831 12.825.490

 Tablo:26-Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar

2015'den          
devir                                         
TL

2016 yılı

 
2016 yılında maddi duran varlıklara ilişkin girişler toplamı 66.336 TL; çıkışlar 

toplamı da 1.095.283 TL olmuştur. 
Girişler toplamını oluşturan 66.336 TL’nin; 39.528 TL’si Diyarbakır İşletme 

Müdürlüğüne alınan tezgahlarla, 6.738 TL’si yüksek gerilim test cihazı, hidrolik tork 
makinesi, mikrometre, manyetik sac kaldırma makinesi gibi cihazların alımıyla ve 
20.070 TL’si de muhtelif demirbaş malzeme alımları ile ilgilidir. 

Çıkışlar toplamı 1.095.283 TL’nin; 911.375 TL’si makine ve takım satışlarına, 
183.908 TL’si de fabrikada kullanılan ölçü, tartı aletleri ve takımlardan imha edilen 
bedellerine aittir. 

Yapılmakta olan yatırımlardan çıkışlar da, aktifleştirilen varlıklara ilişkindir. 
Maddi duran varlıkların amortismanına ilişkin ayrıntı 27 nolu tabloda 

gösterilmiştir. 
 Tablo:27-Birikmiş amortismanlar

2015’den 2017’ye
Birikmiş amortismanlar devir Giren Çıkan devir 

TL TL TL TL
Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri 763.073 10.989 3.647 770.416
Binalar 5.489.239 451.170 215.769 5.724.641
Tesis, makine ve cihazlar 18.584.582 389.582 1.178.501 17.795.663
Taşıtlar 297.731 297.731
Demirbaşlar 1.050.724 188.432 186.861 1.052.295

Toplam 26.185.349 1.040.173 1.584.777 25.640.745

2016 yılında

 
2016 yılı maddi duran varlık amortismanları toplamı 1.040.173 TL’nin ilavesi 

ve bu varlıkların çıkışlarına bağlı amortismanların da düşülmesi ile 2017 yılına 
devreden birikmiş amortismanlar toplamı 25.640.745 TL olmuştur. 

70 Sayıştay   



 

  
 

2017'ye
Giren Çıkan devir
TL TL TL

Arazi ve arsalar 1.420.114 1.420.114
Yer altı ve yerüstü düzenleri 871.823 6 871.817
Binalar 14.822.891 14.822.891
Tesis, makine ve cihazlar 19.253.245 46.267 1.002.616 18.296.895
Taşıtlar 297.731 297.731
Demirbaşlar 1.358.049 20.070 92.661 1.285.458

Toplam(brüt) 38.023.853 66.336 1.095.283 36.994.906
Birikmiş amortismanlar (-) 26.185.350 1.040.172 1.584.777 25.640.745

Toplam(net) 11.838.503 11.354.162
Yapılmakta olan yatırımlar 1.471.328 26.809 26.809 1.471.328
Yatırım avansları

Yatırımlar toplamı 1.471.328 26.809 26.809 1.471.328
Genel toplam 13.309.831 12.825.490

 Tablo:26-Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar

2015'den          
devir                                         
TL

2016 yılı

 
2016 yılında maddi duran varlıklara ilişkin girişler toplamı 66.336 TL; çıkışlar 

toplamı da 1.095.283 TL olmuştur. 
Girişler toplamını oluşturan 66.336 TL’nin; 39.528 TL’si Diyarbakır İşletme 

Müdürlüğüne alınan tezgahlarla, 6.738 TL’si yüksek gerilim test cihazı, hidrolik tork 
makinesi, mikrometre, manyetik sac kaldırma makinesi gibi cihazların alımıyla ve 
20.070 TL’si de muhtelif demirbaş malzeme alımları ile ilgilidir. 

Çıkışlar toplamı 1.095.283 TL’nin; 911.375 TL’si makine ve takım satışlarına, 
183.908 TL’si de fabrikada kullanılan ölçü, tartı aletleri ve takımlardan imha edilen 
bedellerine aittir. 

Yapılmakta olan yatırımlardan çıkışlar da, aktifleştirilen varlıklara ilişkindir. 
Maddi duran varlıkların amortismanına ilişkin ayrıntı 27 nolu tabloda 

gösterilmiştir. 
 Tablo:27-Birikmiş amortismanlar

2015’den 2017’ye
Birikmiş amortismanlar devir Giren Çıkan devir 

TL TL TL TL
Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri 763.073 10.989 3.647 770.416
Binalar 5.489.239 451.170 215.769 5.724.641
Tesis, makine ve cihazlar 18.584.582 389.582 1.178.501 17.795.663
Taşıtlar 297.731 297.731
Demirbaşlar 1.050.724 188.432 186.861 1.052.295

Toplam 26.185.349 1.040.173 1.584.777 25.640.745

2016 yılında

 
2016 yılı maddi duran varlık amortismanları toplamı 1.040.173 TL’nin ilavesi 

ve bu varlıkların çıkışlarına bağlı amortismanların da düşülmesi ile 2017 yılına 
devreden birikmiş amortismanlar toplamı 25.640.745 TL olmuştur. 

 

  
 

E- Maddi olmayan duran varlıklar: 
Brüt değeri 282.572 TL olan maddi olmayan duran varlıkların yıl içinde 

142.116 TL’lik kısmı imha edilmiş olup; birikmiş amortismanlar tutarı 201.777 TL, 
net değeri de 80.795 TL olan maddi olmayan duran varlıkların tamamı bilgisayar 
yazılımlarına ilişkindir.  

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 
G- Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları 
H- Diğer duran varlıklar 
Yukarıda belirtilen söz konusu hesaplar hareket görmemiştir. 
Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplarla ilgili bilgiye raporun pasif bölümünde yer verilmiştir. 
- Pasif: 
Bilançonun pasifini oluşturan hesapların ayrıntısı önceki dönem değerleri ile 

birlikte olarak Tablo 28’de gösterilmiştir. 
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 Tablo:28-Pasif hesaplar
Fark

TL % TL % TL
I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:
  A-Mali borçlar
  B-Ticari borçlar 6.375.877 7,5 5.776.223 8,5 (599.654)
  C-Diğer borçlar 88.635 0,1 1.440.650 2,1 1.352.015
  D-Alınan avanslar 19.412.533 22,9 23.053.117 34,0 3.640.584
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 10.724.650 12,6 4.503.364 6,6 (6.221.286)
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.389.052 1,6 1.768.632 2,6 379.580
  G-Borç ve gider karşılıkları
  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gid. tahk. 612.340 0,7 (612.340)
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

Toplam ( I ) 38.603.087 45,5 36.541.985 53,8 (2.061.102)
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar:
  A-Mali borçlar
  B-Ticari borçlar
  C-Diğer borçlar
  D-Alınan avanslar 
  E-Borç ve gider karşılıkları 3.947.288 4,6 4.339.686 6,4 392.398
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Toplam ( II ) 3.947.288 4,6 4.339.686 6,4 392.398
    Toplam ( I+II ) 42.550.375 50,1 40.881.671 60,2 (1.668.704)

III. Öz kaynaklar:
  A-Ödenmiş sermaye 253.900.000 299,0 275.000.000 405,0 21.100.000
  -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları(+)
  -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları(-)
  B-Sermaye yedekleri
  C-Kar yedekleri
  D-Geçmiş yıllar karları
  E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) (168.753.881) (198,7) (211.539.103) (311,6) (42.785.222)
  F-Dönem net zararı (42.785.222) (50,4) (36.444.140) (53,7) 6.341.082

Toplam ( III ) 42.360.897 49,9 27.016.756 39,8 (15.344.141)
                        Genel Toplam  ( I + II + III ) 84.911.272 100 67.898.428 100 (17.012.844)

      Nazım hesaplar 191.080.016 236.975.994 45.895.978

Pasif
Önceki dönem Cari dönem

 
Şirket bilançosunun kaynaklarına ilişkin ayrıntılara aşağıda yer verilmiştir. 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Kuruluş kaynaklarının %53,8’ini oluşturan kısa vadeli yabancı kaynakların 

toplamı 36.541.985 TL dir. 
           A-Mali borçlar:  

Hesap, yılsonu itibarı ile kalıntı vermemiştir. 
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 Tablo:28-Pasif hesaplar
Fark

TL % TL % TL
I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar:
  A-Mali borçlar
  B-Ticari borçlar 6.375.877 7,5 5.776.223 8,5 (599.654)
  C-Diğer borçlar 88.635 0,1 1.440.650 2,1 1.352.015
  D-Alınan avanslar 19.412.533 22,9 23.053.117 34,0 3.640.584
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. 10.724.650 12,6 4.503.364 6,6 (6.221.286)
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.389.052 1,6 1.768.632 2,6 379.580
  G-Borç ve gider karşılıkları
  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gid. tahk. 612.340 0,7 (612.340)
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

Toplam ( I ) 38.603.087 45,5 36.541.985 53,8 (2.061.102)
II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar:
  A-Mali borçlar
  B-Ticari borçlar
  C-Diğer borçlar
  D-Alınan avanslar 
  E-Borç ve gider karşılıkları 3.947.288 4,6 4.339.686 6,4 392.398
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

Toplam ( II ) 3.947.288 4,6 4.339.686 6,4 392.398
    Toplam ( I+II ) 42.550.375 50,1 40.881.671 60,2 (1.668.704)

III. Öz kaynaklar:
  A-Ödenmiş sermaye 253.900.000 299,0 275.000.000 405,0 21.100.000
  -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları(+)
  -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları(-)
  B-Sermaye yedekleri
  C-Kar yedekleri
  D-Geçmiş yıllar karları
  E-Geçmiş yıllar zararları ( - ) (168.753.881) (198,7) (211.539.103) (311,6) (42.785.222)
  F-Dönem net zararı (42.785.222) (50,4) (36.444.140) (53,7) 6.341.082

Toplam ( III ) 42.360.897 49,9 27.016.756 39,8 (15.344.141)
                        Genel Toplam  ( I + II + III ) 84.911.272 100 67.898.428 100 (17.012.844)

      Nazım hesaplar 191.080.016 236.975.994 45.895.978

Pasif
Önceki dönem Cari dönem

 
Şirket bilançosunun kaynaklarına ilişkin ayrıntılara aşağıda yer verilmiştir. 
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Kuruluş kaynaklarının %53,8’ini oluşturan kısa vadeli yabancı kaynakların 

toplamı 36.541.985 TL dir. 
           A-Mali borçlar:  

Hesap, yılsonu itibarı ile kalıntı vermemiştir. 
 

 

  
 

B-Ticari borçlar: 
2015 yılına göre %9,4 oranında azalarak 5.776.223 TL’ye düşen ticari borçların 

ayrıntısı aşağıdaki 29 nolu tabloda gösterilmiştir. 

Tablo:29-Ticari borçlar
 

Önceki dönem Cari dönem Fark
TL TL TL

Ba) Satıcılar 4.084.724 3.652.518 (432.206)
Bb)Verilen çekler ve ödeme emirleri
Bc) Alınan depozito ve teminatlar 2.291.153 2.123.705 (167.448)

Toplam 6.375.877 5.776.223 (599.654)

Ticari borçlar

 
%63,2’si satıcılara ait olan ticari borçların diğer bölümü de alınan depozito ve 

teminat tutarlarından oluşmaktadır.  
Ba) Satıcılar: 

          2015 yılına göre %10,5 oranında azalarak 3.652.518 TL’ye düşen satıcılara 
borçların ayrıntısı aşağıdaki 30 nolu tabloda gösterilmiştir. 

Tablo:30-Satıcılar

-Merkezi yönetim kaps.kamu idareleri
-Kamu iktisadi teşebbüsleri 1.373 17.415 16.042
-Bağlı ortaklıklar
-Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler 3.921.752 3.635.004 (286.748)
-Yurt dışı gerçek ve tüzel kişiler 161.599 100 (161.499)
-Mahiyeti tetkike muhtaç borçlar

Toplam 4.084.724 3.652.518 (432.206)

Satıcılar Önceki dönem     
TL

Cari dönem     
TL

Fark                        
TL

 
- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine borçlar: 
Bu hesap yılsonu itibarı ile kalıntı vermemiştir. 
- Kamu iktisadi teşebbüslerine borçlar: 
Hesapta yer alan 17.415 TL’nin 1.373 TL’si TEİAŞ’a olan lojman, kira ve 

temizlik bedeli borçlarına 16.042 TL’si ise EÜAŞ Hirfanlı HES İşletme Müdürlüğüne 
olan Obruk HES test bedeli ile ilgili borca aittir. 

2007 yılından bu yana TEİAŞ tarafından talep edilmeyen 1.373 TL tutarındaki 
borcun, zaman aşımı da dikkate alınarak sonuç hesapları ile ilişkilendirilmesi gerektiği 
2015 yılı denetim raporunda belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu işlemlerin 
yapılmadığı ve bu tutarların aynı şekilde bu hesap grubunda yer almaya devam ettiği 
görülmektedir. 
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2007 yılından bu yana TEİAŞ tarafından talep edilmeyen 1.373 TL tutarındaki 
borcun, zaman aşımı da dikkate alınarak sonuç hesapları ile ilişkilendirilmesi 
gerekliliğine işaret olunur. 

- Gerçek ve tüzel kişilere borçlar: 
Hesapta yer alan 3.635.004 TL tutarın tamamı, mal ve hizmet alımından doğan 

gerçek ve tüzel kişilere ait borçların yılsonu kalıntısıdır. 
- Yurt dışına borçlar: 
100 TL tutarındaki yurtdışına borçlar, Köprübaşı, Ataköy ve Karakaya 

HES’lere ilişkin laminasyon sacı bakiyesinden oluşmaktadır. 
Bb) Verilen çekler ve ödeme emirleri: 
Hesap cari yılda işlem görmemiştir. 
Bc) Alınan depozito ve teminatlar: 
Hesapta görülen 2.123.705 TL’nin tamamı; yerli ve yabancı yüklenicilerden 

alınan kati ve geçici teminatlara ait olup; 632.864 TL’si yurtdışı firmalardan alınmıştır. 
C-Diğer borçlar: 
Hesabın bakiye tutarı 1.440.650 TL’nin; 1.359.158  TL’si personele olan kıdem 

tazminatı, harcırah ve fazla mesai ücreti ile 81.492 TL’si de muhtelif gerçek ve tüzel 
kişilere olan diğer borçlarla ilgilidir. 

81.492 TL tutarındaki muhtelif gerçek ve tüzel kişilere olan diğer borçlar 
içerisinde yer alan 15.541 TL tutarındaki geçersiz belge ile fazladan alınan harcırah 
tutarlarından geri alınan kısmına ait olup, yargılaması devam eden personele borçlara 
ilişkin bu tutarın uzun vadeli borçlar içerisinde izlenmesi gerekmektedir. 

D- Alınan avanslar: 
Hesapta görülen 23.053.117 TL’nin tamamı, EÜAŞ gibi kamu santralleri ile, 

diğer gerçek ve kamu tüzel kişilerinden muhtelif işler ile ilgili olarak alınan yabancı 
para  ve TL avanslara aittir. 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri: 
Hesapta kayıtlı 4.503.364 TL Kirazdere ve BUSKİ D13 HES ile ilgili hakediş 

bedellerine aittir. 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
1.768.632 TL tutarındaki toplam yükümlülüklerin, 1.228.487 TL’si sosyal 

güvenlik kesintilerine ve 531.901 TL’si ödenecek vergilere, 8.244 TL’si de diğer 
yükümlülüklere aittir.  

Vergilerin ayrıntısını gösteren çizelge Rapor ekinde (Ek: 9) yer almaktadır. 
G- Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesap yıl içerisinde hareket görmemiştir. 
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2007 yılından bu yana TEİAŞ tarafından talep edilmeyen 1.373 TL tutarındaki 
borcun, zaman aşımı da dikkate alınarak sonuç hesapları ile ilişkilendirilmesi 
gerekliliğine işaret olunur. 

- Gerçek ve tüzel kişilere borçlar: 
Hesapta yer alan 3.635.004 TL tutarın tamamı, mal ve hizmet alımından doğan 

gerçek ve tüzel kişilere ait borçların yılsonu kalıntısıdır. 
- Yurt dışına borçlar: 
100 TL tutarındaki yurtdışına borçlar, Köprübaşı, Ataköy ve Karakaya 

HES’lere ilişkin laminasyon sacı bakiyesinden oluşmaktadır. 
Bb) Verilen çekler ve ödeme emirleri: 
Hesap cari yılda işlem görmemiştir. 
Bc) Alınan depozito ve teminatlar: 
Hesapta görülen 2.123.705 TL’nin tamamı; yerli ve yabancı yüklenicilerden 

alınan kati ve geçici teminatlara ait olup; 632.864 TL’si yurtdışı firmalardan alınmıştır. 
C-Diğer borçlar: 
Hesabın bakiye tutarı 1.440.650 TL’nin; 1.359.158  TL’si personele olan kıdem 

tazminatı, harcırah ve fazla mesai ücreti ile 81.492 TL’si de muhtelif gerçek ve tüzel 
kişilere olan diğer borçlarla ilgilidir. 

81.492 TL tutarındaki muhtelif gerçek ve tüzel kişilere olan diğer borçlar 
içerisinde yer alan 15.541 TL tutarındaki geçersiz belge ile fazladan alınan harcırah 
tutarlarından geri alınan kısmına ait olup, yargılaması devam eden personele borçlara 
ilişkin bu tutarın uzun vadeli borçlar içerisinde izlenmesi gerekmektedir. 

D- Alınan avanslar: 
Hesapta görülen 23.053.117 TL’nin tamamı, EÜAŞ gibi kamu santralleri ile, 

diğer gerçek ve kamu tüzel kişilerinden muhtelif işler ile ilgili olarak alınan yabancı 
para  ve TL avanslara aittir. 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri: 
Hesapta kayıtlı 4.503.364 TL Kirazdere ve BUSKİ D13 HES ile ilgili hakediş 

bedellerine aittir. 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
1.768.632 TL tutarındaki toplam yükümlülüklerin, 1.228.487 TL’si sosyal 

güvenlik kesintilerine ve 531.901 TL’si ödenecek vergilere, 8.244 TL’si de diğer 
yükümlülüklere aittir.  

Vergilerin ayrıntısını gösteren çizelge Rapor ekinde (Ek: 9) yer almaktadır. 
G- Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesap yıl içerisinde hareket görmemiştir. 

 

 

  
 

H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları: 
Bu hesap yılsonu artığı vermemiştir. 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A- Mali borçlar: 
B- Ticari borçlar: 
C- Diğer borçlar:  
D- Alınan avanslar:  
Yukarıda yer alan dört hesap da yıl içinde hareket görmemiştir. 
E- Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesapta görülen 4.339.686 TL’nin tamamı, her yıl ayrılan ve önceki 

yıllardan bu yana yangın, makine kırılması ve personel mali mesuliyet risklerine 
karşılık hesapta biriken dahili sigorta risk karşılıklarına aittir. 

III– Öz kaynaklar: 
1- Sermaye: 
Yılsonu itibarıyla esas sermaye 275.000.000 TL’lik olup, tamamı ödenmiştir.  
A- Ödenmiş sermaye: 
TEMSAN, 31.05.2007 tarih ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

14.05.2007 tarih ve 2007/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İktisadi Devlet 
Teşekkülü olarak yapılandırılmış ve esas sermayesi 20 milyon TL olarak 
belirlenmiştir. Esas sermaye, Yüksek Planlama Kurulu’nun 05.06.2009 tarih ve 
2009/T-17 sayılı Kararı ile 35 milyon TL’ye, 21.04.2010 tarih ve 2010/T-12 sayılı 
Kararı ile 45 milyon TL’ye, 21.12.2010 tarih ve 2010/T-45 sayılı Kararı ile 70 milyon 
TL’ye, 21.4.2011 tarih, 2011/T-10 sayılı kararıyla 95 milyon TL’ye, 26.12.2011 tarih, 
2011/T-27 sayılı kararıyla, 135 milyon TL’ye, 7.3.2013 tarih, 2013/T-4 sayılı YPK 
kararıyla sermaye 160 milyon TL’ye, yine Yüksek Planlama Kurulu’nun 08.04.2014 
tarih, 2014/T-3 sayılı kararıyla 160 milyon TL olan nominal sermayenin 185 milyon 
TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş, YPK’nın 18.12.2014 tarih ve 2014/T-18 sayılı 
kararı ile de sermaye 210 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Son olarak, TEMSAN’ın 
özelleştirme kapsam ve programına alınmasından sonra, iki ayrı ana statü değişikliği 
ile önce 35 milyon TL, sonra da 30 milyon TL olmak üzere 65 milyon TL’lik daha 
artırılan sermaye tutarı böylece 275 milyon TL’ye yükseltilmiştir.  

E- Geçmiş yıllar zararları (-) 
Geçmiş yıl zararları toplamı 2016 yılsonu itibarı ile 211.539.103 TL’dir.   
F- Dönem zararı: 
TEMSAN’ın 2016 yılı faaliyet dönemi 36.444.140 TL tutarında zararla 

sonuçlanmıştır.  
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-Nazım hesaplar: 
Toplam 236.975.994 TL’lik tutarındaki nazım hesapların, 169.651.075 TL’si 

geçmiş yıl zararlarına, 48.719.938 TL’si verilen teminat mektuplarına, 10.017.057 
TL’si alınan teminat mektuplarına, 8.585.445 TL’si kanunen kabul edilmeyen 
giderlere, 2.479 TL’si de sözleşmeler, çek karnesi, muhtelif değerlerin iz bedelleri gibi 
diğer nazım hesap türlerine ilişkindir. 
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-Nazım hesaplar: 
Toplam 236.975.994 TL’lik tutarındaki nazım hesapların, 169.651.075 TL’si 

geçmiş yıl zararlarına, 48.719.938 TL’si verilen teminat mektuplarına, 10.017.057 
TL’si alınan teminat mektuplarına, 8.585.445 TL’si kanunen kabul edilmeyen 
giderlere, 2.479 TL’si de sözleşmeler, çek karnesi, muhtelif değerlerin iz bedelleri gibi 
diğer nazım hesap türlerine ilişkindir. 

 
 
 

  

 

  
 

VI. GELİR TABLOSU 
Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin gelir tablosu, geçen yıl verileri ile 

birlikte olarak aşağıdaki 31 nolu tabloda gösterilmiştir. 
 Tablo:31-Gelir ve giderler

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü TL
A .Brüt satışlar 31.528.490 33.909.818 2.381.328
    1-Yurtiçi satışlar 31.501.800 33.909.818
    2-Yurtdışı satışlar 26.690
    3-Diğer gelirler
B.Satış indirimleri ( - )
    1-Satıştan iadeler ( - )
    2-Satış iskontoları ( - )
    3-Diğer İndirimler ( - )
C.Net satışlar 31.528.490 33.909.818 2.381.328
D.Satışların maliyeti ( - ) 42.543.516 37.525.171 (5.018.345)
    1-Satılan mamuller maliyeti ( - ) 25.732.499 13.924.764
    2-Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) 656.425 72.506
    3-Satılan hizmet maliyeti ( - ) 16.154.592 23.527.902
    4-Diğer satışların maliyeti ( - )

Brüt satış karı veya zararı (11.015.026) (3.615.353) 7.399.673
E.Faaliyet giderleri ( - ) 18.597.744 18.366.513 (231.231)
    1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )
    2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - )
    3-Genel yönetim giderleri ( - ) 18.597.744 18.366.513

Faaliyet karı veya zararı (29.612.770) (21.981.866) 7.630.904
F.Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 1.241.565 667.435 (574.130)
    1- İştiraklerden temettü gelirleri
    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
    3- Faiz gelirleri 66.140 206.962
    4- Komisyon gelirleri
    5- Konusu kalmayan karşılıklar 8.785
    6- Menkul kıymet satış karları
    7- Kambiyo karları 1.150.857 443.774
    8- Reeskont faiz gelirleri
    9-Enflasyon düzeltmesi karları
    10- Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar 15.783 16.699
G.Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-) 2.336.666 98.753 (2.237.913)
    1- Komisyon giderleri( - ) 13.136 8.855
    2- Karşılık giderleri ( - ) 1.081.776 8.669
    3- Menkul kıymet satış zararları ( - ) 
    4- Kambiyo zararları( - ) 1.241.754 81.229
    5- Reeskont faiz giderleri( - )
    6- Enflasyon düzeltmesi zararları (-)
    7- Diğer olağan gider ve zararlar( - )
H.Finansman giderleri ( - ) 1.154.731 16.800 (1.137.931)
   1- Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - ) 1.154.731 16.800
   2- Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )

Olağan kar veya zarar (31.862.602) (21.429.984) 10.432.618
I.Olağan dışı gelir ve karlar 627.404 183.843 (443.561)
   1- Önceki dönem gelir ve karları 147.220 1.247
   2- Diğer olağandışı gelir ve karlar 480.184 182.596
J.Olağandışı gider ve zararlar ( - ) 11.550.025 15.197.999 3.647.974
   1- Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - ) 3.256.587 7.482.136
   2- Önceki dönem gider ve zararları ( - ) 5.406.481 5.875.086
   3- Diğer olağandışı gider ve zararlar (- ) 2.886.957 1.840.777

Dönem karı veya zararı (42.785.223) (36.444.140) 6.341.083
K.Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük 
   karşılıkları( - )

Dönem net karı veya zararı (42.785.223) (36.444.140) 6.341.083

Gelir ve Giderler

Önceki dönem Cari dönem
FarkTL TL
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Gelir tablosunu oluşturan hesaplar aşağıda açıklanmış olup; hareket görmeyen 

hesaplar için ayrıca başlık açılmamıştır. 
A- Brüt satışlar: 
TEMSAN’ın 2016 yılı brüt satış hasılatı, 2015 yılına göre %7,5 oranında  

artışla 33.909.818  TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satışların tamamı yurt içi, satışlara 
aittir.  

B- Satış indirimleri: 
Yıl içinde hesap hareket görmemiştir. 
C- Net satışlar: 
Satış indirimleri hesabının hareket görmemesi nedeniyle net satışlar, brüt 

satışlar ile aynı tutardadır. 
D- Satışların maliyeti: 
2016 yılı toplam satış maliyeti 37.525.171 TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlarda 

%7,5 artış, satış maliyetlerinde 2015 yılına göre %11,8 oranında azalma olmasına  
rağmen satış maliyetlerinin hala yüksek olması, dönem zararının da temel nedeni 
olmuştur. 

- Brüt satış kârı veya zararı: 
2015 yılına göre satış maliyetlerinde düşme olmasına rağmen, yüksek maliyetle 

üretilmiş ve stoklarda izlenen ürünlerin cari yılda satışa konu olması nedeniyle, 2016 
yılında da 2015 yılına göre % 67 azalma olmasına rağmen 3.615.353 TL’lik brüt satış 
zararı gerçekleşmiştir. 

E- Faaliyet giderleri: 
2015 yılına göre %1,4 oranında artarak 18.366.513 TL’ye yükselen faaliyet 

giderlerinin tamamı, satılan mamul maliyetleri ile ilgili olmayan genel idare 
giderlerinden oluşmaktadır. 

- Faaliyet zararı: 
Şirket’in 2016 yılı faaliyet zararı 21.981.866 TL olup; 2015 yılına göre %25,8 

oranında azalmıştır. 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
667.435 TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesap 

grubunda; faiz gelirleri, kambiyo kârları ve diğer olağan gelir ve kârlar hesapları 
hareket görmüş olup, ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 

3- Faiz gelirleri: 
Hesapta görülen 206.962 TL’nin tamamı; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat 

Bankası’ndan sağlanan faiz gelirlerine aittir. 
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Gelir tablosunu oluşturan hesaplar aşağıda açıklanmış olup; hareket görmeyen 

hesaplar için ayrıca başlık açılmamıştır. 
A- Brüt satışlar: 
TEMSAN’ın 2016 yılı brüt satış hasılatı, 2015 yılına göre %7,5 oranında  

artışla 33.909.818  TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satışların tamamı yurt içi, satışlara 
aittir.  

B- Satış indirimleri: 
Yıl içinde hesap hareket görmemiştir. 
C- Net satışlar: 
Satış indirimleri hesabının hareket görmemesi nedeniyle net satışlar, brüt 

satışlar ile aynı tutardadır. 
D- Satışların maliyeti: 
2016 yılı toplam satış maliyeti 37.525.171 TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlarda 

%7,5 artış, satış maliyetlerinde 2015 yılına göre %11,8 oranında azalma olmasına  
rağmen satış maliyetlerinin hala yüksek olması, dönem zararının da temel nedeni 
olmuştur. 

- Brüt satış kârı veya zararı: 
2015 yılına göre satış maliyetlerinde düşme olmasına rağmen, yüksek maliyetle 

üretilmiş ve stoklarda izlenen ürünlerin cari yılda satışa konu olması nedeniyle, 2016 
yılında da 2015 yılına göre % 67 azalma olmasına rağmen 3.615.353 TL’lik brüt satış 
zararı gerçekleşmiştir. 

E- Faaliyet giderleri: 
2015 yılına göre %1,4 oranında artarak 18.366.513 TL’ye yükselen faaliyet 

giderlerinin tamamı, satılan mamul maliyetleri ile ilgili olmayan genel idare 
giderlerinden oluşmaktadır. 

- Faaliyet zararı: 
Şirket’in 2016 yılı faaliyet zararı 21.981.866 TL olup; 2015 yılına göre %25,8 

oranında azalmıştır. 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
667.435 TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesap 

grubunda; faiz gelirleri, kambiyo kârları ve diğer olağan gelir ve kârlar hesapları 
hareket görmüş olup, ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 

3- Faiz gelirleri: 
Hesapta görülen 206.962 TL’nin tamamı; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat 

Bankası’ndan sağlanan faiz gelirlerine aittir. 
 

 

  
 

7- Kambiyo kârları: 
Hesapta görülen 443.774 TL kur farklarından oluşan gelirleri ifade etmektedir. 
10- Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Hesapta yer alan 16.699 TL’nin tamamı kira geliri olup bu gelirin; 8.001 TL’si 

Ulaştırma Bakanlığı Diyarbakır Ulaştırma Müdürlüğüne tahsis edilen araziden, 8.148 
TL’si SU-ENER firmasından alınan kira gelirinden, 550 TL’si ise çay ocağını işleten 
üçüncü kişiden alınan kiradan sağlanmıştır.  

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
98.753 TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap 

grubunda, komisyon giderleri, karşılık giderleri ve kambiyo zararları hesapları hareket 
görmüş olup ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 

1- Komisyon giderleri: 
Bu hesapta görülen 8.855 TL’nin tamamı, bankalardan alınan teminat 

mektupları komisyon giderlerine aittir. 
2- Karşılık giderleri: 
Hesapta yer alan 8.669 TL şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık giderine 

ilişkindir.  
4- Kambiyo zararları: 
Hesapta görülen 81.229 TL’nin tamamı kur farkı giderleri ile ilgilidir. 
H- Finansman giderleri: 
Hesapta görülen 16.800  TL’nin tamamı bankalardan kullanılan kısa vadeli 

kredi için ödenen faizlere aittir. 
-Olağan zarar:  
2016 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olağan zarar 21.429.984 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar: 
Toplam 183.843 TL olarak gerçekleşen olağan dışı gelir ve kârlar hesabının 

ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.  
1- Önceki dönem gelir ve kârları: 
Geçmiş dönemlerle ilgili olup, 2016 yılı kayıtlarına yansıyan önceki dönem 

gelir ve kârlar toplamı 1.247 TL’dir. 
Bu tutarın tamamı bir personelden askerlik nedeniyle geri alınan maaş tutarına 

aittir. 
2- Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
Hesapta yer alan 182.596 TL’nin; 26.700 TL’si tezgâh satışları, kalan 155.896 

TL’si de gecikme cezaları, şartname satışları, vekâlet ücretleri ve teminat 
mektuplarından paraya çevrilen tutarlara ilişkindir. 
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I- Olağan dışı gider ve zararlar:  
Toplam 15.197.999 TL olarak gerçekleşen olağan dışı gider ve zararların 

ayrıntısı aşağıdadır. 
1- Çalışmayan kısım gider ve zararları: 
Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait 

giderleri içeren “çalışmayan kısım giderleri” 2016 yılı için 7.482.136 TL olmuştur. 
Bu giderlerin 685.862 TL’si işçiliklere, 6.796.274 TL’si de genel imal giderleri 

payına ilişkindir. 
2- Önceki dönem gider ve zararları: 
Geçmiş dönemlerle ilgili olup, 2016 yılı kayıtlarına yansıyan gider ve zararlar 

toplamı 5.875.086 TL’dir.   
Bu tutarın; 5.687.505 TL’si kapsam içi ve kapsam dışı personele ödenen kıdem 

tazminatına, 52.631 TL’si taşeron işçilerine ödenen kıdem tazminatı, 27.988 TL’si 
mahkeme kararları ile ödenen ihbar tazminatları, maaş ödemeleri vb. ödemelere, 
37.022 TL’si bazı HES’lerin satış sonrası harcamalarına, 17.808 TL’si personel 
makam tazminat farklarına ve kalan 52.132 TL’si de muhtelif önceki dönem gider ve 
zarar tutarlarına aittir. 

3- Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
Hesapta görülen 1.840.777 TL’nin; 81.457 TL’si yargıya intikal eden dava 

dosyalarıyla ilgili faiz vb. giderlere, 1.674.007 TL’si HES’lerin satış sonrası yapılan 
harcamalarına, 85.313 TL’si de diğer gider ve zararlar aittir. 

-Dönem zararı: 
Kuruluşun 2016 yılı faaliyet dönemi zararı 36.444.140 TL’dir.  
J- Dönem kârı vergi ve diğer yükümlülük karşılıkları: 
Faaliyet döneminin zararla sonuçlanması nedeniyle kanuni yükümlülük 

doğmamıştır. 
Sonuç: 
Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi’nin 29.03.2017 tarih ve 

2017/3-14 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 36.444.140,35 Türk 
Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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I- Olağan dışı gider ve zararlar:  
Toplam 15.197.999 TL olarak gerçekleşen olağan dışı gider ve zararların 

ayrıntısı aşağıdadır. 
1- Çalışmayan kısım gider ve zararları: 
Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait 

giderleri içeren “çalışmayan kısım giderleri” 2016 yılı için 7.482.136 TL olmuştur. 
Bu giderlerin 685.862 TL’si işçiliklere, 6.796.274 TL’si de genel imal giderleri 

payına ilişkindir. 
2- Önceki dönem gider ve zararları: 
Geçmiş dönemlerle ilgili olup, 2016 yılı kayıtlarına yansıyan gider ve zararlar 

toplamı 5.875.086 TL’dir.   
Bu tutarın; 5.687.505 TL’si kapsam içi ve kapsam dışı personele ödenen kıdem 

tazminatına, 52.631 TL’si taşeron işçilerine ödenen kıdem tazminatı, 27.988 TL’si 
mahkeme kararları ile ödenen ihbar tazminatları, maaş ödemeleri vb. ödemelere, 
37.022 TL’si bazı HES’lerin satış sonrası harcamalarına, 17.808 TL’si personel 
makam tazminat farklarına ve kalan 52.132 TL’si de muhtelif önceki dönem gider ve 
zarar tutarlarına aittir. 

3- Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
Hesapta görülen 1.840.777 TL’nin; 81.457 TL’si yargıya intikal eden dava 

dosyalarıyla ilgili faiz vb. giderlere, 1.674.007 TL’si HES’lerin satış sonrası yapılan 
harcamalarına, 85.313 TL’si de diğer gider ve zararlar aittir. 

-Dönem zararı: 
Kuruluşun 2016 yılı faaliyet dönemi zararı 36.444.140 TL’dir.  
J- Dönem kârı vergi ve diğer yükümlülük karşılıkları: 
Faaliyet döneminin zararla sonuçlanması nedeniyle kanuni yükümlülük 

doğmamıştır. 
Sonuç: 
Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi’nin 29.03.2017 tarih ve 

2017/3-14 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 36.444.140,35 Türk 
Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

VII-EKLER 
 
 1-Teşkilat şeması 
 2-Personelin teşkilat içindeki dağılımı 
 3-Personelin hareketini gösterir çizelgeler 
 4-Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
 5-Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
 6-Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)’ya katkısı 
 7-Finansman giderleri 
 8-Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 
 9-Vergiler 
10-31.12.2016 tarihli bilanço ve bilanço dipnotları (Ek:10/a-Ek:10/e) 
11-2016 yılı gelir tablosu ve gelir tablosu dipnotları (Ek:11/a, Ek:11/b) 

12- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler         
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       (Ek:2)  

Personelin teşkilat içinde dağılımı 

      

İş yerleri 
Norm 
Kadro 

2015 2016 

Program 
sayı 

Yılsonu 
kişi 

Program 
sayı 

Yıl 
sonu 
kişi 

A-Merkez teşkilatı:           
1-Genel müdürlük    4  4 
2-Özel kalem müdürlüğü    1  1 
3-Strateji geliştirme müdürlüğü    3  2 
4- İç denetçi    1  1 
5-Başuzmanlık    -  2 
6-Sekreterlik    2  1 
7-Bilişim teknolojileri müdürlüğü    5  4 
8-Yönetim Kurulu raportörlüğü    -  - 
9-Hukuk Müşavirliği 

 
 3  3 

10-Basın, yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü    1  1 
11-Yönetim sistemleri müdürlüğü 

 
 2  1 

12-Kalite kontrol müdürlüğü    11  7 
13-Proje Onay Müdürlüğü   9  6 
14-Üretim dairesi başkanlığı    11  9 
15-Teknoloji ve geliştirme hizmetleri daire başk.    9  7 
16--Pazarlama dairesi başkanlığı    10  9 
17-Satınalma ve tedarik hizmetleri daire başk.    13  7 
18-Finansman dairesi başkanlığı    10  6 
19-İnsan kaynakları ve destek hizmetleri daire başk.    18  12 
20-Denetim Hizmetleri başkanlığı      
              Toplam (A)   114 113 126 83 
B-Taşra teşkilatı:       
1-Diyarbakır işletme müdürlüğü   121 113 117 74 
2-Ankara işletme müdürlüğü   62 44 45 31 
              Toplam (B)   183 157 162 105 
              Genel toplam   297 270 288 188 
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                                                                                           (Ek:3) 

İşçi hareketini gösterir çizelgeler 

     2015  2016  
Giriş ve çıkış kişi kişi 

 Yılbaşı mevcudu 275 270 
 Yıl içinde giren 10 5 
 Yıl içinde çıkan (-) 15 87 

Yılsonu mevcudu 270 188 

   
      2015 2016 

Giriş şekli kişi kişi 
Üçlü kararname ile atanan  3 
 Açıktan tayin 8 1 
 Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması   
 Naklen tayin    
 Askerlik dönüşü 2  
 Göreve iade  1 
 Başkaca nedenler (statü değişikliği)   

 Toplam 10 5 

   
     2015  2016 

 Ayrılış nedenleri kişi kişi 
 Emeklilik 9 5 
 Askere alınma   
 Ölüm   
 Kendi isteği ile ayrılma 1 5 
 İşten çıkarma 5 74 
 Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması   
 Memur veya sözleşmeli statüye geçme   
 Başkaca nedenler (statü değişikliği)  3 

 Toplam 15 87 
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                                                                                           (Ek:3) 

İşçi hareketini gösterir çizelgeler 

     2015  2016  
Giriş ve çıkış kişi kişi 

 Yılbaşı mevcudu 275 270 
 Yıl içinde giren 10 5 
 Yıl içinde çıkan (-) 15 87 

Yılsonu mevcudu 270 188 

   
      2015 2016 

Giriş şekli kişi kişi 
Üçlü kararname ile atanan  3 
 Açıktan tayin 8 1 
 Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması   
 Naklen tayin    
 Askerlik dönüşü 2  
 Göreve iade  1 
 Başkaca nedenler (statü değişikliği)   

 Toplam 10 5 

   
     2015  2016 

 Ayrılış nedenleri kişi kişi 
 Emeklilik 9 5 
 Askere alınma   
 Ölüm   
 Kendi isteği ile ayrılma 1 5 
 İşten çıkarma 5 74 
 Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması   
 Memur veya sözleşmeli statüye geçme   
 Başkaca nedenler (statü değişikliği)  3 

 Toplam 15 87 

 

 

 

 

 (Ek:4)

Dönen Duran Toplam
 Bin TL Bin TL Bin TL

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:
  Kasa ve bankalar:  
    Kasa mevcudu 1 9 9
    Bankalardaki nakit 2 446 446
    Kanuni karşılıklar kasası 3
    Diğer 4
               Hazır değerler toplamı 5 455
               Kasa ve bankalar toplamı 6 455
  Menkul kıymetler:
    Hisse senetleri 7
    Tahvil, senet ve bonolar 8
    Diğer 9 265 265
               Menkul kıymetler toplamı 10 265
  Alacaklar:
    Bankaların verdiği krediler 11
  Ticari alacaklar:
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 3.910 3.910
    Resmi dairelerden 13 2.257 2.257
    Bağlı ortaklıklardan 14
    İştiraklerden 15
    Yurt dışından 16 36 36
    Diğer 17 3.983 4.844 8.827
               Ticari alacaklar toplamı 18 15.030
  Diğer alacaklar:
    Hazineden 19
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20
    Resmi dairelerden 21
    Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 22
    İştiraklerden 23
    Yurt dışından 24
    Diğer 25 1.044 1.044
              Diğer alacaklar toplamı 26 1.044
              Alacaklar toplamı 27 16.074
  Stoklar:
    İlk madde ve malzeme 28 6.529 6.529
    Yarı mamuller 29 10.223 10.223
    Mamuller 30 2.914 2.914
    Ticari mallar 31
    Diğer 32 109 109
             Stoklar toplamı 33 19.775
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 12.609 5.809 18.418
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 43.879
       Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 44.334 10.653 54.987
2-Bağlı değerler:
   İştirakler 37 5 5
   Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38
   Maddi duran varlıklar:
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39 38.466 38.466
     Birikmiş amortismanlar (-) 40 25.641 25.641
               Maddi duran varlıklar (net) 41 12.825 12.830
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42 81 81
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43
    Diğer bağlı değerler 44
                Bağlı değerler toplamı (2) 45 12.916
                Varlıklar toplamı (1+2) 46 44.334 23.564 67.898

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı

Varlık türleri Kod
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(Ek:5)

Kısa süreli Uzun süreli Toplam

Bin TL Bin TL Bin TL

1-Yabancı kaynaklar:     
   Mevduat:
      Tasarruf mevduatı 1
      Diğer mevduat 2
                            Mevduat toplamı 3
   Mali borçlar:
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4
      Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5
      Banka kredileri 6
      Diğer krediler 7
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8
      Diğer 9
                            Mali borçlar toplamı 10
   Ticari borçlar:
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 17 17
      Resmi dairelere 12
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13
      İştiraklere 14
      Yurt dışına 15 633 633
      Diğer 16 5.126 5.126
                            Ticari borçlar toplamı 17 5.776 5.776
  Diğer borçlar:
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 21.972
      Resmi dairelere 19 123 123
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20
      Bağlı ortaklıklara 21
      İştiraklere 22
      Yurt dışına 23
      Diğer 24 2.399 2.399
                           Diğer borçlar toplamı 25 24.494 24.494
  Diğer yabancı kaynaklar:
     İç sigorta fonları 26 4.340 4.340
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30
     Ödenecek diğer vergiler 31 1.768 1.768
     Diğer 32 4.503 4.503
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 6.271 4.340 10.611
     Negatif konsolidasyon şerefiyesi 34
                          Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 36.541 4.340 40.881
2-Öz kaynaklar:
  Sermaye 36 275.000
  Ödenmemiş sermaye (-) 37
  Ödenmiş sermaye 38 275.000
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların 
   fon veya karşılıkları 41
  Sermaye yedekleri: 42
  Kâr yedekleri 43
  Geçmiş yıllar kârları 44
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45 211.539
  Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+) 46
  Dönem net karı 47 (36.444)
                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48 27.017
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49
4-Azınlık payları 50
5-Azınlık paylarına sirayet eden zarar (-) 51
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52 67.898

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı

Kaynak türleri Kod
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(Ek:5)

Kısa süreli Uzun süreli Toplam

Bin TL Bin TL Bin TL

1-Yabancı kaynaklar:     
   Mevduat:
      Tasarruf mevduatı 1
      Diğer mevduat 2
                            Mevduat toplamı 3
   Mali borçlar:
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4
      Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5
      Banka kredileri 6
      Diğer krediler 7
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8
      Diğer 9
                            Mali borçlar toplamı 10
   Ticari borçlar:
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 17 17
      Resmi dairelere 12
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13
      İştiraklere 14
      Yurt dışına 15 633 633
      Diğer 16 5.126 5.126
                            Ticari borçlar toplamı 17 5.776 5.776
  Diğer borçlar:
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 21.972
      Resmi dairelere 19 123 123
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20
      Bağlı ortaklıklara 21
      İştiraklere 22
      Yurt dışına 23
      Diğer 24 2.399 2.399
                           Diğer borçlar toplamı 25 24.494 24.494
  Diğer yabancı kaynaklar:
     İç sigorta fonları 26 4.340 4.340
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30
     Ödenecek diğer vergiler 31 1.768 1.768
     Diğer 32 4.503 4.503
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 6.271 4.340 10.611
     Negatif konsolidasyon şerefiyesi 34
                          Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 36.541 4.340 40.881
2-Öz kaynaklar:
  Sermaye 36 275.000
  Ödenmemiş sermaye (-) 37
  Ödenmiş sermaye 38 275.000
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların 
   fon veya karşılıkları 41
  Sermaye yedekleri: 42
  Kâr yedekleri 43
  Geçmiş yıllar kârları 44
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45 211.539
  Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+) 46
  Dönem net karı 47 (36.444)
                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48 27.017
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49
4-Azınlık payları 50
5-Azınlık paylarına sirayet eden zarar (-) 51
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52 67.898

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı

Kaynak türleri Kod

 

 

 

(Ek:6)

A-Pozitif etkiler:  
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 30.345
    Verilen faizler (Yurtiçi) 2 17
    Verilen bina ve arazi kiraları 3
    Karşılık giderleri 4 9
    Mevzuat gereğince katılma payları 5
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 5.875
    İç sigorta fonu gideri 8
    Amortisman ve tükenme payları 9 614
    Dış aleme ödenen giderler 10 82
    Diğer pozitif etkiler 11 9.329
    Dönem kârı 12
    Toplam (A) 13 46.271
B-Negatif etkiler (-)
    Alınan faizler (Yurtiçi) 14 207
    Alınan bina ve arazi kiraları 15
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16
    Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 1
    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kâr payları 18
    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19
    Dış alemden sağlanan gelirler 20 444
    Diğer negatif etkiler 21 200
    Dönem zararı 22 36.444 
  Toplam (B) 23 37.296
Üretici fiyat. gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı (A-B) 24 8.975
Subvansiyonlar (-) 25
Hazine yardımları (-) 26
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27
Vergi iadeleri (-) 28
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 2.274
Alıcı fiyatlarıyla gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)'ya katkı 30 11.249
Dış aleme ödenen giderler (-) 31
Dış alemden sağlanan gelirler 32 444
Alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkı 33 11.693

Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı
(Gelir yoluyla)

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra    No Bin TL

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 

(Ek:7)

Faiz Komisyon Kur farkı Toplam

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

1-Kaydedildiği hesaplar bakımından :

  -İşletme maliyetine giren

  -Kar ve zarar hesabına alınan 17 9 81 107

  -Sabit kıymet maliyetine giren

  -Yatırım bedeline giren

                                          Toplam 17 9 81 107

2-Ödendiği(yada alacak kaydedildiği) yerler bakımından

  -T.C. Merkez Bankası

  -T.İhracat Kredi Bankası

  -Öteki Kamu İktisadi Teşebbüsleri

  -İç borçlar için başkaca yerler 17 9 26

  -Dış borçlar için verilen 81 81

                                        Toplam 17 9 81 107

Finansman giderleri

Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler

 

 

 

(Ek:8)

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL
1-İhracat bedellerinden 1-İthalat bedellerine
2-Sermaye hareketlerinden 2-Sermaye hareketlerine
3-Görünmeyen işlemlerden 444 3-Görünmeyen işlemlere 82
                      Ara toplam 444 82
                     Denge farkı 362
                       Toplam 444 444

Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 

(Ek:7)

Faiz Komisyon Kur farkı Toplam

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

1-Kaydedildiği hesaplar bakımından :

  -İşletme maliyetine giren

  -Kar ve zarar hesabına alınan 17 9 81 107

  -Sabit kıymet maliyetine giren

  -Yatırım bedeline giren

                                          Toplam 17 9 81 107

2-Ödendiği(yada alacak kaydedildiği) yerler bakımından

  -T.C. Merkez Bankası

  -T.İhracat Kredi Bankası

  -Öteki Kamu İktisadi Teşebbüsleri

  -İç borçlar için başkaca yerler 17 9 26

  -Dış borçlar için verilen 81 81

                                        Toplam 17 9 81 107

Finansman giderleri

Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler

 

 

 

(Ek:8)

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL
1-İhracat bedellerinden 1-İthalat bedellerine
2-Sermaye hareketlerinden 2-Sermaye hareketlerine
3-Görünmeyen işlemlerden 444 3-Görünmeyen işlemlere 82
                      Ara toplam 444 82
                     Denge farkı 362
                       Toplam 444 444

Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek:9)

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

A- Kuruluş yükümlü olduğu vergi, resim, harç ve fonlar

1 - Gelirden alınan :

   -Kurumlar vergisi 1

   -Diğer 2

Toplam (1) 3

2- Servetten alınan:

   -Motorlu taşıtlar vergisi 4 1 1

   -Emlak vergisi ( Belediyelere ödenen) 5 417 417

   -Diğer 6

Toplam (2) 7 0 418 418

3 - Mal ve hizmetten alınan :

   -K.D.V. 8 75 723 755 43

   -Özel tüketim vergisi 9

   -Banka ve sigorta muameleleri  vergisi 10

   -Damga vergisi 11 1 1.128 1.059 70

   -Dış ticarette ödenen vergiler 12

   -Harçlar 13

   -Belediye ödenen vergi,resim ve harçlar ( Emlak v.dışında) 14

   -Özel iletişim vergisi 15

   -Haberleşme vergisi 17

   -Diğer 18 5 5

Toplam (3) 19 76 1.856 1.819 113

Toplam (A) 20 76 2.274 2.237 113

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

   -Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21 379 4.351 4.325 405

   -Yüklenici ve üreticilerden stope edilen gelir, kurumlar ve damga vergisi22 43 174 203 14

   -Tevkif edilen KDV 23

   -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24

   -Diğerleri 25

 Toplam (B) 26 422 4.525 4.528 419

 Genel Toplam (A+B) 27 498 6.799 6.765 532

Yıl sonu 
kalıntısı

Vergiler  

Vergi türleri
Sıra                   
no

Geçen 
yıldan 
devir   

Tahakkuk   

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen

 

 

Sayıştay   



 

 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 I-Dönen varlıklar

   A-Hazır Değerler 884.861,98 455.031,38

       1- Kasa 8.332,03 9.268,39

       2- Alınan çekler

       3- Bankalar 876.529,95 445.762,99

       4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)

       5- Diğer hazır değerler

   B-Menkul Kıymetler 1.206.118,81 265.414,99

       1- Hisse Senetleri

       2- Özel kesim tahvil senet ve bonoları

       3- Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları

       4- Diğer menkul kıymetler 1.206.118,81 265.414,99

       5- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)

   C-Ticari alacaklar 7.086.952,83 10.185.619,26

       1- Alıcılar 6.047.116,50 9.266.386,90

       2- Alacak senetleri

       3- Alacak senetleri reeskontu (-)

       4- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri

       5- Verilen depozito ve teminatlar 1.039.836,33 919.232,36

       6- Diğer ticari alacaklar

       7- Şüpheli t icari alacaklar 17.178.335,52 17.187.004,77

       8- Şüpheli t icari alacaklar karşılığı (-) 17.178.335,52 17.187.004,77

   D-Diğer alacaklar 3.161.327,22 1.044.830,49

       1- Ortaklardan alacaklar

       2- İştiraklarden alacaklar

       3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar

       4- Personelden alacaklar 9.353,36 12.701,38

       5- Diğer çeşitli alacaklar 3.151.973,86 1.032.129,11

       6- Diğer alacak senetleri ressekontu (-)

       7- Şüpheli diğer alacaklar

       8- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

   E-Stoklar 26.067.938,32 19.955.001,50

       1- İlk madde ve malzeme 8.624.640,82 6.528.699,66

       2- Yarı mamuller 13.647.646,60 10.222.629,55

       3- Mamuller 3.024.105,68 2.913.961,03

       4- T icari mallar

       5- Diğer stoklar 184.209,15 108.791,08

       6- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-)

       7- Verilen sipariş avansları 587.336,07 180.920,18

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 15.401.831,96 5.809.338,81

       1- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 15.401.831,96 5.809.338,81

       2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı

       3- Taşeronlara verilen avansalar

   G-Gelecek aylara ait  giderler ve gelir tahak. 5.297.376,91 6.565.726,73

        1- Gelecek aylara ait  giderler 5.297.376,91 6.565.726,73

        2- Gelir tahakkukları

   H-Diğer dönen varlıklar 7.288.887,67 5.862.108,45

       1- Devreden KDV 6.991.899,86 5.514.098,01

       2- İndirilecek KDV

       3- Diğer KDV

       4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar 296.987,81 344.172,95

       5- İş avansları

       6- Personel avansları 3.837,49

       7- Sayım ve tesellüm noksanları

       8- Diğer çeşitli dönen varlıklar

       9- Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)

       Dönen varlıklar toplamı 66.395.295,70 50.143.071,61

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ                                                      (Ek: 10/a)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 

Sayıştay   



 

 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 I-Dönen varlıklar

   A-Hazır Değerler 884.861,98 455.031,38

       1- Kasa 8.332,03 9.268,39

       2- Alınan çekler

       3- Bankalar 876.529,95 445.762,99

       4- Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)

       5- Diğer hazır değerler

   B-Menkul Kıymetler 1.206.118,81 265.414,99

       1- Hisse Senetleri

       2- Özel kesim tahvil senet ve bonoları

       3- Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları

       4- Diğer menkul kıymetler 1.206.118,81 265.414,99

       5- Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)

   C-Ticari alacaklar 7.086.952,83 10.185.619,26

       1- Alıcılar 6.047.116,50 9.266.386,90

       2- Alacak senetleri

       3- Alacak senetleri reeskontu (-)

       4- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri

       5- Verilen depozito ve teminatlar 1.039.836,33 919.232,36

       6- Diğer ticari alacaklar

       7- Şüpheli t icari alacaklar 17.178.335,52 17.187.004,77

       8- Şüpheli t icari alacaklar karşılığı (-) 17.178.335,52 17.187.004,77

   D-Diğer alacaklar 3.161.327,22 1.044.830,49

       1- Ortaklardan alacaklar

       2- İştiraklarden alacaklar

       3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar

       4- Personelden alacaklar 9.353,36 12.701,38

       5- Diğer çeşitli alacaklar 3.151.973,86 1.032.129,11

       6- Diğer alacak senetleri ressekontu (-)

       7- Şüpheli diğer alacaklar

       8- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

   E-Stoklar 26.067.938,32 19.955.001,50

       1- İlk madde ve malzeme 8.624.640,82 6.528.699,66

       2- Yarı mamuller 13.647.646,60 10.222.629,55

       3- Mamuller 3.024.105,68 2.913.961,03

       4- T icari mallar

       5- Diğer stoklar 184.209,15 108.791,08

       6- Stok değer düşüklüğü karşılığı(-)

       7- Verilen sipariş avansları 587.336,07 180.920,18

   F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 15.401.831,96 5.809.338,81

       1- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 15.401.831,96 5.809.338,81

       2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı

       3- Taşeronlara verilen avansalar

   G-Gelecek aylara ait  giderler ve gelir tahak. 5.297.376,91 6.565.726,73

        1- Gelecek aylara ait  giderler 5.297.376,91 6.565.726,73

        2- Gelir tahakkukları

   H-Diğer dönen varlıklar 7.288.887,67 5.862.108,45

       1- Devreden KDV 6.991.899,86 5.514.098,01

       2- İndirilecek KDV

       3- Diğer KDV

       4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar 296.987,81 344.172,95

       5- İş avansları

       6- Personel avansları 3.837,49

       7- Sayım ve tesellüm noksanları

       8- Diğer çeşitli dönen varlıklar

       9- Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)

       Dönen varlıklar toplamı 66.395.295,70 50.143.071,61

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ                                                      (Ek: 10/a)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 

 

 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

 II-Duran varlıklar

     A-Ticari alacaklar 5.021.474,59 4.844.070,08

         1-Alıcılar

         2- Alacak senetleri

         3- Alacak senetleri reeskontu (-)

         4- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)

         5- Verilen depozito ve teminatlar 5.021.474,59 4.844.070,08

         6- Şüpheli t icari alacaklar karşılığı (-)

    B-Diğer alacaklar 5.000,00

        1- Ortaklardan alacaklar

        2- İştiraklerden alacaklar 5.000,00

        3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar

        4- Personelden alacaklar

        5- Diğer çeşitli alacaklar

        6- Diğer çeşitli alacak senetleri reeskontu (-)

        7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

    C-Mali duran varlıklar

       1- Bağlı menkul kıymetler

       2- Bağlı menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı (-)

       3- İştirakler

       4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)

       5-İştiraklere sermaye payları değer düş. karş. (-)

       6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)

       7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)

       8-Bağlı ortaklıklara sermaye payları değer düş karş. (-)

    D-Maddi duran varlıklar 13.309.831,50 12.825.490,93

        1- Arazi ve arsalar 1.420.114,43 1.420.114,43

        2- Yer altı ve üstü düzenleri 871.822,78 871.817,19

        3- Binalar 14.822.890,84 14.822.890,84

        4- Tesis makine ve cihazlar 19.253.245,13 18.296.895,42

        5- Taşıtlar 297.731,22 297.731,22

        6- Demirbaşlar 1.358.048,16 1.285.457,93

        7- Diğer maddi duran varlıklar

        8- Birikmiş amortismanlar 26.185.349,60 25.640.744,64

        9- Yapılmakta olan yatırımlar 1.471.328,54 1.471.328,54

       10- Verilen avanslar

    E-Maddi olmayan duran varlıklar 184.669,67 80.794,92

       1- Haklar

       2- Şerefiye

       3- Kuruluş ve örgütlenme giderleri

       4- Araştırma ve geliştirme giderleri

       5-Özel maliyetler

       6- Diğer maddi olmayan duran varlıklar 424.687,06 282.571,56

       7- Birikmiş amortismanlar (-) 240.017,39 201.776,64

       8- Verilen avanslar

     F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 

       1- Arama giderleri

       2- Hazırlık ve geliştirme giderleri

       3- Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar

       4- Birikmiş tükenme payları (-)

       5- Verilen avanslar

     G-Gelecek yıllara ait  giderler ve gelir tahakkukları

        1- Gelecek yıllara ait  giderler

        2- Gelir tahakkukları

    H-Diğer duran varlıklar

        1- Merkez ve şubeler cari hesabı

        2- Gelecek yıllarda indirilecek KDV

        3- Diğer KDV

        4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar

        5- Diğer çeşitli duran varlıklar

      Duran varlıklar toplamı 18.515.975,76 17.755.355,93

      Aktif ( Varlıklar toplamı) 84.911.271,46 67.898.427,54

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ                                                        (Ek: 10/b)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 

Sayıştay   



 

 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar  :

   A-Mali borçlar

       1- Banka kredileri

       2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

       3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)

       4- Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri

       5- Tahvil, anapara borç ve taksitleri

       6- Çıkarılmış bonolar ve senetler

       7- Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

       8- Menkul kıymet ihraç farkı

       9- Diğer mali borçlar

   B-Ticari borçlar 6.375.877,22 5.776.223,27

       1-Satıcılar 4.084.723,74 3.652.518,49

       2- Borç senetleri

       3-Borç senetleri reeskontu (-)

       4- Alınan depozito ve teminatlar 2.291.153,48 2.123.704,78

       5- Diğer ticari borçlar

   C-Diğer borçlar 88.635,21 1.440.649,53

       1- Ortaklara borçlar

       2- İştiraklere borçlar

       3- Bağlı ortaklıklara borçlar

       4- Personele borçlar 73.093,81 1.359.157,74

       5- Diğer çeşitli borçlar 15.541,40 81.491,79

       6- Diğer borç senetleri reeskontu (-)

   D-Alınan avanslar 19.412.533,37 23.053.116,97

       1- Alınan sipariş avansları 19.412.533,37 23.053.116,97

       2- Alınan diğer avanslar

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 10.724.649,94 4.503.363,70

       1- Yıllara yaygın inşaat ve onraım hakedişleri 10.724.649,94 4.503.363,70

       2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı

   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.389.051,48 1.768.631,97

       1- Ödenecek vergi ve fonlar 498.932,15 531.901,33

       2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 890.119,33 1.228.487,30

       3- Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 

            vergi ve diğer  yükümlülükler

       4- Diğer yükümlülükler 8.243,34

   G-Borç ve gider karşılıkları

       1- Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları

       2- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)

       3-Kıdem tazminatı karşılığı

       4-Maliyet giderleri karşılığı

       5-Diğer borç ve gider karşılıkları

   H-Gelecek aylara ait  gelirler ve gider tahakkukları 612.340,00

       1- Gelecek aylara ait  gelirler 612.340,00

       2- Gider tahakkukları

   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 38.603.087,22 36.541.985,44

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ                                                             (Ek: 10/c)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 

 

Sayıştay   



 

 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar  :

   A-Mali borçlar

       1- Banka kredileri

       2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

       3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)

       4- Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri

       5- Tahvil, anapara borç ve taksitleri

       6- Çıkarılmış bonolar ve senetler

       7- Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

       8- Menkul kıymet ihraç farkı

       9- Diğer mali borçlar

   B-Ticari borçlar 6.375.877,22 5.776.223,27

       1-Satıcılar 4.084.723,74 3.652.518,49

       2- Borç senetleri

       3-Borç senetleri reeskontu (-)

       4- Alınan depozito ve teminatlar 2.291.153,48 2.123.704,78

       5- Diğer ticari borçlar

   C-Diğer borçlar 88.635,21 1.440.649,53

       1- Ortaklara borçlar

       2- İştiraklere borçlar

       3- Bağlı ortaklıklara borçlar

       4- Personele borçlar 73.093,81 1.359.157,74

       5- Diğer çeşitli borçlar 15.541,40 81.491,79

       6- Diğer borç senetleri reeskontu (-)

   D-Alınan avanslar 19.412.533,37 23.053.116,97

       1- Alınan sipariş avansları 19.412.533,37 23.053.116,97

       2- Alınan diğer avanslar

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri 10.724.649,94 4.503.363,70

       1- Yıllara yaygın inşaat ve onraım hakedişleri 10.724.649,94 4.503.363,70

       2- Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı

   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.389.051,48 1.768.631,97

       1- Ödenecek vergi ve fonlar 498.932,15 531.901,33

       2- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 890.119,33 1.228.487,30

       3- Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 

            vergi ve diğer  yükümlülükler

       4- Diğer yükümlülükler 8.243,34

   G-Borç ve gider karşılıkları

       1- Dönem karı ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları

       2- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)

       3-Kıdem tazminatı karşılığı

       4-Maliyet giderleri karşılığı

       5-Diğer borç ve gider karşılıkları

   H-Gelecek aylara ait  gelirler ve gider tahakkukları 612.340,00

       1- Gelecek aylara ait  gelirler 612.340,00

       2- Gider tahakkukları

   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 38.603.087,22 36.541.985,44

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ                                                             (Ek: 10/c)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu

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 finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)

       4- Çıkarılmış tahviller

       5- Çıkarılmış diğer menkul kıymetler

       6- Menkul kıymet ihraç farkı

       7- Diğer mali borçlar

  B-Ticari borçlar

       1-Satıcılar

       2- Borç senetleri

       3-Borç senetleri reeskontu (-)

       4- Alınan depozito ve teminatlar

       5- Diğer ticari borçlar

  C-Diğer borçlar

       1- Ortaklara borçlar

       2- İştiraklere borçlar

       3- Bağlı ortaklıklara borçlar

       4- Diğer çeşitli borçlar

       5- Diğer borç senetleri reeskontu (-)

       6-Kamuya olan ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar

  D-Alınan avanslar

  E-Borç ve gider karşılıkları 3.947.287,41 4.339.685,62

      1- Kıdem tazminat karşılıkları

      2- Diğer borç ve gider karşılıkları 3.947.287,41 4.339.685,62

   F-Gelecek yıllara ait  gelirler ve gider tahakkukları

       1- Gelecek aylara ait  gelirler

       2- Gider tahakkukları

       3- Negatif konsolidasyon şerefiyesi

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

       1- Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV

       2- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

     Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 3.947.287,41 4.339.685,62

     Yabancı kaynaklar toplamı 42.550.374,63 40.881.671,06

 III-Öz kaynaklar

   A-Ödenmiş sermaye 253.900.000,00 275.000.000,00

      1- Sermaye 275.000.000,00 275.000.000,00

      2- Ödenmemiş sermaye (-) 21.100.000,00

      3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları

      4- Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)

   B-Sermaye yedekleri

      1- Hisse senedi ihraç primleri

      2- Hisse senedi iptal karları

      3-Diğer sermaye yedekleri

   C-Kar yedekleri

      1-Yasal yedekler

      2-Statü yedekleri

      3-Olağanüstü yedekler

      4-Diğer kâr yedekleri

      5-Özel fonlar

   D-Geçmiş yıllar karları

   E-Geçmiş yıllar zararları (-) (168.753.880,67) (168.753.880,67) (211.539.103,17) (211.539.103,17)

   F-Dönem net kârı (zararı) (42.785.222,50) (42.785.222,50) (36.444.140,35) (36.444.140,35)

      1- Teşebbüsün net kârı (zararı)

      2- Azınlık payları net kârı (zararı)

      Öz kaynaklar toplamı 42.360.896,83 27.016.756,48

 IV.Azınlık payları

      Pasif (Kaynaklar) toplamı 84.911.271,46 67.898.427,54

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ                                                             (Ek: 10/d)

31.12.2016 Tarihli Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)
Önceki dönem Cari dönem

TL TL

 

Sayıştay   



 

 

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ  (Ek: 10/e)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu Dipnotları

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı 
    sermaye tavanı
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 16.519,70             
     b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3.457,08               
3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)
USD 1.210,68                             3,5192                   4.260,63                   

8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):
Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

EURO 1.125,97                            3,7099                   4.177,24                   
USD 8.970,00                            3,5192                   31.567,22                 

9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

EURO 27,02                                 3,7099                   100,24                      
10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü Tertibi Adedi Üsleri

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı (TL)
BAŞBAKANLIK 100 275.000.000             

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve
      bağlı ortaklıkların:

Adı Pay Oranı Top.Sermayesi (TL) Son Dönem Karı (TL)

17- Stok değerleme yöntemi
    a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET
    b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET
    c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya
        azalış (-) tutarı
18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
    a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
    b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti
    c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
       - Varlık maliyetlerine (+)
       - Birikmiş amortismanlarda (-)
19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacak Ticari Borç
1- Ana Kuruluş
2- Bağlı Ortaklık
3- İştirakler

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :     188
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü
      şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu
      etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
     tahminlerinde değişikliklerine ilişkin bilgi ve bunların  parasal etkileri
24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar
25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
      iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve  bunları çıkaran ortaklıklar
26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
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 tutarları
28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı
29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar
30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ  (Ek: 10/e)
31.12.2016 Tarihli Bilançosu Dipnotları

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı 
    sermaye tavanı
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 16.519,70             
     b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3.457,08               
3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)
USD 1.210,68                             3,5192                   4.260,63                   

8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):
Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

EURO 1.125,97                            3,7099                   4.177,24                   
USD 8.970,00                            3,5192                   31.567,22                 

9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil)
Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar (TL)

EURO 27,02                                 3,7099                   100,24                      
10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı
11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü Tertibi Adedi Üsleri

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı (TL)
BAŞBAKANLIK 100 275.000.000             

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve
      bağlı ortaklıkların:

Adı Pay Oranı Top.Sermayesi (TL) Son Dönem Karı (TL)

17- Stok değerleme yöntemi
    a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET
    b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET
    c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış(+) veya
        azalış (-) tutarı
18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
    a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
    b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti
    c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
       - Varlık maliyetlerine (+)
       - Birikmiş amortismanlarda (-)
19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları

Ticari Alacak Ticari Borç
1- Ana Kuruluş
2- Bağlı Ortaklık
3- İştirakler

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :     188
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi
22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü
      şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu
      etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
     tahminlerinde değişikliklerine ilişkin bilgi ve bunların  parasal etkileri
24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar
25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları,
      iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve  bunları çıkaran ortaklıklar
26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
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 tutarları
28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı
29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar
30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:

 

 

 

 

 

 

 

(Ek: 11/a)

 A- Brüt satışlar 31.528.490,07 33.909.818,13 
 B- Satış indirimleri (-)
C- Net satışlar 31.528.490,07 33.909.818,13 
D- Satışların maliyeti (-) 42.543.516,39 37.525.171,07 
                 Brüt satış karı veya zararı (11.015.026,32) (3.615.352,94)
 E- Faaliyet giderleri (-) 18.597.743,51 18.366.512,72 
                   Faaliyet karı veya zararı (29.612.769,83) (21.981.865,66)
 F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 1.241.565,18 667.434,82 
 G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 2.336.666,18 98.753,13 
 H- Finansman giderleri 1.154.731,25 16.800,00 
                       Olağan kar veya zarar (31.862.602,08) (21.429.983,97)
  İ- Olağandışı gelir ve karlar 627.404,46 183.842,92 
 J- Olağandışı gider ve zararlar (-) 11.550.024,88 15.197.999,30 
                    Dönem karı veya zararı (42.785.222,50) (36.444.140,35)
  K- Dönem karı vergi ve diğer yasal 
       yükümlülük karşılıkları (-)
             Dönem net karı veya zararı (42.785.222,50) (36.444.140,35)

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ
2016 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler
Önceki dönem                                             

TL
Cari dönem              TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 

 
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (Ek: 11/b)
2016 Yılı Gelir Tablosu Dipnotları

1- Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 614.360,05
   a) Amortisman giderleri
      aa) Normal amortisman giderleri 614.360,05
      bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri
   b) İtfa ve tükenme payları
2- Dönemin karşılık giderleri 8.669,25
3- Dönemin tüm finansman giderleri 16.800,00
   a) Üretim maliyetine verilenler
   b) Sabit verlıkların maliyetine verilenler
   c) Doğrudan gider yazılanlar 16.800,00
4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 
   ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi  aşanlar  ayrıca gösterilecektir.
5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar
   (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve 
    bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
    yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 683.505,75
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin
    dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış(+)veya azalış(-)
9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri
    (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s.gibi)
     SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ, ORTALAMA MALİYET
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü
     gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların
     yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları
12- Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların
     tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not
    a) ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI: 1.246,97
      - Özdoğan Özmen askerlik borçlanmasının geri alınması 1.246,97 
    b)ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 5.875.086,36
      - Kapsamdışı personel kıdem tazminatı gideri 2.958.073,25 
      - Kapsamiçi personel kıdem tazminatı gideri 2.729.432,19 
      - Taşeron işçiler kıdem tazminatı gideri 52.631,32 
      - 23.05.11/14.04.12 mahkeme kararı  personel makam tazminat farkları 17.807,55 
      - 2015 yılında iş akdi fesh edilen personel ek ihbar tazminatı 39.792,63 
      - Hasan Şişman maruz kalınan iş kazası nedeniyle SGK'na ödenen tutar 2.433,33 
      - Nevzat Şimşek fazla mesai bordrosu 10.920,74 
      - Servet Tangüner mahkeme kararı işbaşı bordrosu 13.089,92 
      - Karanfil Yemek Ltd. Şti. 01.11.14/31.10.15 dönemi yemek hizmet alımı sözlş. %5 iş eksiliş tutarı 1.139,99 
      - Ostim Yenilenebilir Enerji Küm. 2014-2015 yılı aidatı 1.200,00 
      - Sultan Murat AŞ. Karakaya HES 2015 yılı fatura bedeli 11.543,46 
      - TEİAŞ ayrıcı işi satış sonrası harcamalar 689,86 
      - İletim Enerji kesici işi satış sonrası harcamalar 777,36 
      - Orhaneli Bursa TM satış sonrası harcamalar 5.301,22 
      - BUSKİ D0 HES satış sonrası harcamalar 30.253,54  

 

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 

 
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (Ek: 11/b)
2016 Yılı Gelir Tablosu Dipnotları

1- Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 614.360,05
   a) Amortisman giderleri
      aa) Normal amortisman giderleri 614.360,05
      bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri
   b) İtfa ve tükenme payları
2- Dönemin karşılık giderleri 8.669,25
3- Dönemin tüm finansman giderleri 16.800,00
   a) Üretim maliyetine verilenler
   b) Sabit verlıkların maliyetine verilenler
   c) Doğrudan gider yazılanlar 16.800,00
4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 
   ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi  aşanlar  ayrıca gösterilecektir.
5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar
   (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve 
    bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)
7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
    yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 683.505,75
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin
    dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış(+)veya azalış(-)
9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri
    (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s.gibi)
     SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ, ORTALAMA MALİYET
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü
     gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların
     yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları
12- Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların
     tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not
    a) ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI: 1.246,97
      - Özdoğan Özmen askerlik borçlanmasının geri alınması 1.246,97 
    b)ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 5.875.086,36
      - Kapsamdışı personel kıdem tazminatı gideri 2.958.073,25 
      - Kapsamiçi personel kıdem tazminatı gideri 2.729.432,19 
      - Taşeron işçiler kıdem tazminatı gideri 52.631,32 
      - 23.05.11/14.04.12 mahkeme kararı  personel makam tazminat farkları 17.807,55 
      - 2015 yılında iş akdi fesh edilen personel ek ihbar tazminatı 39.792,63 
      - Hasan Şişman maruz kalınan iş kazası nedeniyle SGK'na ödenen tutar 2.433,33 
      - Nevzat Şimşek fazla mesai bordrosu 10.920,74 
      - Servet Tangüner mahkeme kararı işbaşı bordrosu 13.089,92 
      - Karanfil Yemek Ltd. Şti. 01.11.14/31.10.15 dönemi yemek hizmet alımı sözlş. %5 iş eksiliş tutarı 1.139,99 
      - Ostim Yenilenebilir Enerji Küm. 2014-2015 yılı aidatı 1.200,00 
      - Sultan Murat AŞ. Karakaya HES 2015 yılı fatura bedeli 11.543,46 
      - TEİAŞ ayrıcı işi satış sonrası harcamalar 689,86 
      - İletim Enerji kesici işi satış sonrası harcamalar 777,36 
      - Orhaneli Bursa TM satış sonrası harcamalar 5.301,22 
      - BUSKİ D0 HES satış sonrası harcamalar 30.253,54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek:12) 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler                           

Bölüm Konu Sayfa 

İşletme 
çalışmaları 

1- İhale komisyon karalarında, uygulanan ihale mevzuatı ve ilgili 
maddeleriyle ilgili açıklayıcı bilgilere de yer verilmesi 37 

 
 

Sayıştay   


